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‘Yr hen gapel annwyl; ti a adewaist lawer argraff ar fy nghof, ac ar fy nghydwybod hefyd, mi 

obeithiaf.’ 

Daniel Owen, Rhys Lewis, 1885 

 

‘You can’t print a thunderstorm, and reproduce the lightning’s flash.’  

Thomas Jones, yn Evan Price, Cewri’r Pulpud, 1924 

 

‘Bydd yn fantais i ni ailgerdded y tir, ond chwiliwn am lwybr newydd gan y dymunwn 

ddangos golygfeydd gwahanol.’  

J. J. Morgan,  Edward Matthews Ewenni, 1922 
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Crynodeb 

Yn yr ymchwil hwn ystyrir sut y gall astudiaethau perfformiad gynnig mewnwelediad i sut y 

mae cymdogaeth y capel Cymraeg - trwy weithredoedd perfformiadol - yn cael ei chreu, ac 

yn perthnasu at y capel. Trwy gyfuno damcaniaeth perfformiad ac ymarfer yng nghyd-destun 

y capel Cymraeg, mae’r ymchwil hwn yn gyfraniad gwreiddiol i’r meysydd dan sylw.   

Defnyddir syniadaeth Diana Taylor o’r archif a’r repertoire er mwyn esbonio bod perfformiad 

yn fodd dilys o fynegi hunaniaeth a bodolaeth.  Trafodir wedyn fod modd cromfachu 

gweithgarwch perfformiadol er mwyn ei ddadansoddi.  Cyfeirir at syniadaeth yr 

anthropolegydd Victor Turner fod perfformiad, o’i gromfachu, yn cynnig dramâu 

cymdeithasol (social drama) a fedr ddatgelu rhywfaint am hunaniaeth cymdogaeth. 

Arddelir methodoleg Ymarfer fel Ymchwil yn rhannol, mewn perthynas a syniadaeth 

ffenomenolegol, er mwyn trafod gweithgarwch byw repertoire'r capel.  Er mwyn gosod sail i 

hyn, trafodir cyd-destun gweithgarwch perfformiadol y capel drwy edrych ar y berthynas 

hanesyddol a fodola rhwng y capel Cymraeg, cymdogaeth a pherfformiad, gan ddadlennu fod 

y berthynas rhwng y rhinweddau hyn wedi bod yn bresennol yn hanesyddol ac yn dylanwadu 

ar wead y rhinweddau heddiw.  

Trafodir profiadau o gyd-weithio’n ymarferol gyda thri chapel.  Perfformiwyd darn unigol yn 

edrych ar fy mherthynas at y capel ar ffurf atgofion, wedyn gweithiwyd gyda’r capeli i greu 

perfformiadau a oedd yn dadlennu eu perthynas hwythau at eu capel.  Bwriad y gwaith 

ymarferol oedd profi’n ymgorfforedig y modd y gall perfformiad glymu pobl at ei gilydd mewn 

cymdogaeth ac at ofod arbennig.  Cyflwynir fel rhan o’r ddoethuriaeth berfformiad unigol i’r 

arholwyr, a dogfennaeth ar ffurf lluniau anffurfiol o berfformiadau’r capeli (gan gydnabod nad 

yw’r lluniau hynny, yr archif, yn medru cyfleu anian y gwaith.) 

Cesglir bod y repertoire yn bwysig er mwyn deall cyd-destun y capel Cymraeg, a bod defnyddio 

Ymarfer fel Ymchwil wedi caniatáu amlygiad o’r repertoire. Trwy’r ymarfer, gwelwyd bod y 

capel Cymraeg yn dibynnu ar egni’r gymdogaeth i’w ddiffinio drwy weithredoedd 

perfformiadol. 
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Diolchiadau 

Er i’r ymchwil hwn gymryd llawer o flynyddoedd, mae’r pwnc a’i gyd-destun yn bethau sydd 

wedi bod yn rhan ohonof erioed.  Felly mae gwneud rhestr o bobl i ddiolch yn teimlo braidd 

yn anodd gan fod cymaint i’w ddweud wrth bawb sydd wedi fy nghefnogi ar y siwrne.  Ond 

dyma ddechrau gan ddilyn cyngor Dacu, ‘start with the obvious’. 

Ni fyddai’r ymchwil hwn wedi digwydd heblaw am oruchwyliaeth Dr Lisa Lewis.  Mae ei 

hegni, amynedd a’i deallusrwydd yn amhrisiadwy.  Diolch Lisa, a diolch am ymgeisio ar gyfer 

ysgoloriaeth ymchwil gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.  Diolch iddyn nhw am eu nawdd, 

ac i Dr Dylan Phillips am hwyluso pethau.  Diolch i Sera Moore Williams am fod ‘na i fi, ac i’r 

Athro Hamish Fyfe am ei hiwmor.  Rhaid diolch yn ogystal i’r Athro Steve Blandford a’r Athro 

Stephen Lacey am roi lan gyda fi yn rhannu eu desg ac am rannu ambell berl.  Diolch i Saran 

Gwerfyl am ei chymorth ieithyddol, ac i Ynyr Ifan am ei gymorth technegol munud olaf.  

Hoffwn ddiolch yn ogystal i’r Athro Mike Pearson am ennyn diddordeb i ymchwilio i faes y 

theatr yn ehangach.  Mae Margaret Ames, a’r myrdd o brofiadau y cefais gyda chwmni 

anhygoel Arad Goch oll wedi cyfrannu at fy nghariad at y maes. 

Roeddwn yn dibynnu ar gyd-weithio gyda chapeli er mwyn bod yr ymchwil hwn yn bodoli.  Yn 

hynny o beth, gallaf ddim rhoi digon o ddiolch i Gapel Nazareth Pontyates, Capel Horeb 

Penrhyncoch ac Undodiaid Cymraeg Caerdydd.  Yn ddieithriad, mi wnaeth bawb a gymerodd 

rhan ymddiried ynof a chyfrannu mewn modd mor ddidwyll, a dwi’n trysori’r profiadau y 

cawsom gyda’n gilydd. 

A dyma droi at fy nghuriad Calon, fy nheulu.  Nid yn unig am eich cefnogaeth ymarferol yn 

ystod yr ymchwil hwn, ond am wneud i mi wenu ac am ‘gofio pwy y’f fi’.  Diolch, Howard a 

Jen am fod mor gefnogol ac am ddangos diddordeb.  Diolch i Mama a Mam a Grampa am roi 

cryfder a lliw'r Preseli a chaeau Pontyates i fi.  Diolch i Bethan a Mari am eich direidi, angerdd, 

ac am fod gyda fi ym mhob tywydd.  Dadi, diolch am fod mor ymarferol a doeth.  Mami, diolch 

am roi nerth i fi ac am dy gymorth amhrisiadwy, a’r ysgwydd ‘na i lefen arno.  Dwi’n 

gwerthfawrogi nawr faint o her oedd e i ti ysgrifennu MPhil gyda thair o ferched wrth dy 

sodlau.  Caru chi mwy na’r byd.  Huw Williams, mi media naranja, fy nghraig, ti wedi dangos i 

fi bod addysg yn arf.  Diolch, o waelod calon, am edrych ar ôl fi, am wneud fi chwerthin, am 

roi lan gyda fi’n bod yn stwbwrn a sensitif, ac am bob Cariad ac anogaeth. 
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Nawrte Melangell fach, ymddiheuriadau os nad yw’n sylw i oll wedi ei hoelio arnat ti, yr 

hyfrydwch sydd yn blodeuo o fy mlaen i, dros y misoedd diwethaf, wrth i fi orffen yr ymchwil 

hwn.  Ti, fy mabi bach i, yr iâr fach yr haf yn fy mola i, ti werth y byd.  Cyflwynaf yr ymchwil 

hwn i ti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 

Rhagair  

Mae’r ymchwil hwn yn ffocysu ar berfformiad o fewn cyd-destun y capel Cymraeg, ac yn 

edrych ar sut y gall y weithred o berfformiad greu cymdogaeth.  Credir y gellid cymhathu prif 

egwyddor yr ymchwil at ddiwylliant lleiafrifol yn ehangach, gan bod yr ymchwil hwn yn dangos 

bod perfformiad o ymarfer byw yn fodd o oroesi, amddiffyn a sicrhau dyfodol i ddiwylliannau 

lleiafrifol. 

 

Rhagdybiaeth y gwaith yma yw fod Cymru, fel cenedl a diwylliant lleiafrifol, mewn sefyllfa ddi-

rym gan ei fod yn perthyn i fyd cyfalafol y Gorllewin.  Mae hynodweddion y genedl, megis 

iaith, defodau, diwylliant, yn cael eu traflyncu gan hegemoni Prydeindod neu Orllewinol.  

Gellir deall yr ymchwil hwn, sydd yn defnyddio’r capel Cymraeg fel enghraifft o berfformiad 

gan grŵp lleiafrifol, fel astudiaeth achos o sut y gall perfformio, neu ymarfer diwylliant, fod 

yn fodd i’w atgyfnerthu.  

 

Defnyddir cysyniad Diana Taylor o’r archif a’r repertoire er mwyn trafod pwysigrwydd 

gweithgarwch i greu hunaniaeth ar gyfer lleiafrif.  Dywaid Taylor bod dau fodd o gaffael 

gwybodaeth, sef yr archif a’r repertoire.  Cyfansoddir yr archif o arteffactau materol, fel 

llyfrau, mapiau, ac esgyrn, tra bod y repertoire wedyn yn cynnwys y wybodaeth y mae person 

yn cadw yn ei gorff, yn straeon, ffyrdd o symud, a defodau.  Pwysleisia Taylor bwysigrwydd y 

repertoire fel gwybodaeth, ond noda hefyd ei fod yn cael ei danbrisio fel modd dilys o wybod.  

Cred Taylor fod y grymoedd Gorllewinol yn breinio'r archif, modd o ddogfennu grym a 

pherthnasau grym, a rhybuddia fod blaenoriaethu'r archif fel hyn yn beryglus i ddiwylliant 

lleiafrifol am fod yr archif yn aml yn eithrio diwylliannau lleiafrifol.  Gan nad yw diwylliant 

lleiafrifol fel arfer yn gyfrifol am ysgrifennu ei hanes ar ffurf archifol, fe all fod yn amddifad o 

lais swyddogol a phrawf cyflawn o'i fodolaeth.  Mae diwylliannau lleiafrifol yn ddibynnol ar y 

repertoire i’w diffinio.   

 

Rhoddir ffocws ganolog ar y repertoire fel modd o wybod yn yr ymchwil hwn, er mwyn 

arddangos bod perfformio ymarfer byw yn gyfystyr â bodolaeth.  Hynny yw, heb ymarfer 

arferion y capel Cymraeg, nid yw’n bodoli fel endid byw.  Rhaid ymarfer er mwyn goroesi.    

 

Mae’r repertoire yn dibynnu ar ymarfer, felly defnyddiaf ymarfer fel ymchwil fel methodoleg 
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yn yr ymchwil hwn.  Mae dwy adran i’m gwaith ymarferol, sef adran lle’r perfformiais yn 

unigol mewn capeli, ac adran lle’r cydweithiais mewn capeli i greu perfformiad.   Drwy edrych 

ar rhain, rwyf yn cromfachu enghreifftiau o’r repertoire er mwyn tynnu sylw atynt.  Dywed 

Taylor fod cromfachu perfformiad yn bwysig gan ei fod yn caniatau ei ddadansoddiad.  Yn fy 

marn i, mae fy mherfformiad i (yr adran gyntaf o’r gwaith ymarferol) yn edrych ar brif 

elfennau’r repertoire sydd yn bresennol yn y capel, sef defod ac atgofion yng nghyd-destun y 

capel Cymraeg.  Mae fy mherfformiad drwyddi draw yn arddangos y repertoire, ond dyma 

ddewis enghraifft er mwyn mynegi cynifer y ffactorau perfformiadol sy’n bresennol ar yr un 

pryd ac sy’n cyfansoddi’r repertoire.  Mewn un man, adroddaf atgofion o fod yn blentyn yn 

cymryd rhan yn y cwrdd Nadolig, a’r defodau a’r troeon trwstan a oedd yn rhan o’r profiad.  

Yn fan hyn, mae’r geiriau y llefaraf, fy acen, y modd y symudaf drwy’r gofod, y mannau yr wyf 

yn mynd iddynt er mwyn adrodd y stori, ystumiau fy nghorff wrth adrodd stori (er enghraifft, 

wrth gyfeirio at goron, defynddiaf fy nwylo i wneud siap cylch ar fy mhen), a’r stori ei hun, oll 

yn rhan o fy repertoire, a ddigwydd mewn perfformiad byw.  O gromfachu’r enghreifftiau hyn, 

tynnaf sylw at eu bodolaeth fel modd dilys o wybod, gan dynnu sylw at ein cof cymdogaethol, 

a dathlu bodolaeth ein repertoire a chaniatau iddo ein hadnewyddu ar gyfer y dyfodol.  Ail 

adran y gwaith ymarferol oedd perfformiadau gyda gwahanol gymdogaethau capel, lle’r 

annogwyd iddynt greu perfformiad a fyddai’n dathlu eu hunaniaeth nhw.  Eto, roedd 

cromfachu’r perfformiadau hyn yn caniatau i’r cymdogaethau dystio i gyfoeth eu repertoire, 

ac yn mynegi iddynt eu hunaniaeth cyfrannol.  

 

Credir y gellir edrych ar yr ymchwil hwn fel cynsail ar gyfer rhaglen hyrwyddo gweithgarwch 

nid yn unig mewn capeli, ond i unrhyw grŵp o bobl sydd am sbardun i ddathlu a pharhau eu 

diwylliant.  Er enghraifft, yng Nghymru dros y blynyddoedd diwethaf gwelwyd twf mewn 

gorymdeithiau dydd Gwŷl Dewi Sant.  Mae’r gorymdeithiau hyn yn ddathliadau lliwgar, 

perfformiadol o hunaniaeth Gymreig, sydd yn aml yn cymhwyso elfennau o wisg traddodiadol, 

caneuon Cymreig, a thyrfa o bobl oll yn cerdded yn bwrpasol i ddathlu eu cenedl.  Dengys yr 

enghraifft gymharol hon o ymarfer diwylliant neu etifeddiaeth fod arddangos y repertoire 

mewn gweithgarwch perfformiadol yn fodd i hyrwyddo bodolaeth y grŵp a chyfrannu at ei 

oroesiad.  Gellir cromfachu gweithgarwch grŵp lleiafrifol er astudiaeth yn ogystal.  Heb 

berfformio ymarfer byw, ni all ddiwylliant lleiafrifol oroesi. 
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Cyflwyniad 

Yn yr ymchwil hwn edrychir ar y capel Cymraeg a chymdogaeth o safbwynt astudiaethau 

perfformiad, gan adlewyrchu yn ehangach ar y maes.  Mae astudiaeth o berfformiad yng 

nghyd-destun y capel Cymraeg yn galluogi dealltwriaeth fod cymdogaeth y capel yn cael ei 

greu a’i ddiffinio trwy weithredoedd perfformiadol.  Mae’r ymchwil hwn yn edrych ar y 

berthynas rhwng y capel Cymraeg, cymdogaeth a pherfformiad trwy Ymarfer fel Ymchwil yn 

ogystal.  Edrychir ar berfformiad fel mynegiant o ddiwylliant, ond defnyddir perfformiad fel 

methodoleg hefyd, er mwyn dadansoddi’r diwylliant hwnnw.  Trwy gyfuno damcaniaeth 

perfformiad ac ymarfer yng nghyd-destun y capel Cymraeg, mae’r ymchwil hwn yn gyfraniad 

gwreiddiol i’r meysydd dan sylw.   

Mae’r capel Cymraeg yn addoldy sydd ag iddi wreiddiau dwfn yn hanes anghydffurfiol Cymru, 

ond sydd bellach yn gyffredinol edwino wrth i gymdogaeth heneiddio ac i bobl beidio â 

mynychu, gyda llawer o’r adeiladau yn weigion.  Mae perfformiad yn faes sydd yn llithro 

rhwng diffiniadau, a gall fod yn anodd deall beth ydyw; a yw’n perthyn i faes theatr?  Neu i 

anthropoleg?  Er i’r capel Cymraeg a’i gymdogaeth a pherfformiad ymddangos ar yr olwg 

gyntaf yn bethau a fodolant mewn bydoedd ar wahân, credaf eu bod yn medru diffinio ac 

atgyfnerthu ei gilydd.  Gall perfformiad greu a chynnal y gymdogaeth, sydd yn ei dro yn 

diffinio’r capel Cymraeg.  Credaf y gellid disgrifio cymdogaeth y capel Cymraeg fel diwylliant 

leiafrifol nad ydyw’n cael ei drafod a’i gofnodi’n helaeth yn rhethreg gyfredol y byd sydd 

ohoni, ac felly credaf fod yr astudiaeth hwn yn berthnasol at drafod diwylliannau lleiafrifol yn 

ehangach.  Mae’r ymchwil hwn yn berthnasol felly nid yn unig o safbwynt y capeli Cymraeg, 

ond o safbwynt diwylliannau lleiafrifol sydd yn mynegi a goroesi drwy berfformio.   

Trafodir astudiaethau perfformiad fel maes yn eang yn y thesis, ond dyma grybwyll syniad 

sydd yn ganolog i’r rheswm y defnyddiaf astudiaethau perfformiad fel modd o edrych ar y 

capel Cymraeg a’r gymdogaeth.  Gall perfformiad ddatgelu gwybodaeth am gymdogaeth na 

all ffyrdd eraill o gofnodi.  Mae syniadaeth Diana Taylor, fod yr archif a’r repertoire yn ddwy 

ffordd o wybod yn ganolog i’r ddadl hon gan ei fod yn gwirio fod gweithredoedd perfformiadol 

fel a ddigwyddir yn y capel Cymraeg yn fodd dilys o wybod ac o fod.1  Hynny yw, yn ôl Taylor, 

rydym wedi ein trwytho i feddwl bod rhaid cael gwybodaeth archifol ar bapur, neu ddogfen 

                                                           
1 Gwelir Diana Taylor, The Archive and the Repertoire: Performing Cultural Memory in the Americas (Durham 
and London: Duke University Press, 2003) 
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gyffyrddadwy, er mwyn dilysu diwylliant yn llygaid y byd.  Ond cedwir gwybodaeth mewn 

modd ymgorfforedig yn ogystal, ar ffurf arferion defodol er enghraifft, sef yr hyn a elwir gan 

Taylor yn repertoire.  Mae defnyddio methodoleg Ymarfer fel Ymchwil yn yr ymchwil hwn yn 

fodd o brofi’r wybodaeth a ymgorfforir yn repertoire y gymdogaeth sy’n perthyn i’r capel 

Cymraeg.  Rwy’n defnyddio syniadaeth Taylor i ddangos bod cymdogaeth y capel yn defnyddio 

ffyrdd ymgorffordedig o fynegi sydd yn deillio o ffurfiau perfformiadol sydd wedi’u datblygu 

dros gyfnod o amser, ac sydd yn dwysau perthynas cymdogaeth at ei gilydd ac at y capel 

Cymraeg.   

Pe berthnasir syniadaeth Taylor i’r capel Cymraeg, gwelid ei fod yn atseinio o fewn rhai 

egwyddorion eraill sy’n berthnasol i’r ymchwil. O sabwynt perfformio diwylliant, pwysleisia’r 

athronydd J.R. Jones weithgarwch byw pobl fel elfen hanfodol o’u bodolaeth, ac wrth gwrs 

mae perfformiad yn fodd o weithredu.2  O safbwynt deall hanfod capel, defnyddiol yw edrych 

ar ystyr Eglwys, gan fod y capel yn fwy na gofod y weithred o addoli; mae’n perthyn i Eglwys 

o bobl, sef ymgasgliad gweithredol.  Mae etymoleg wreiddiol y gair Eglwys yn nodi ei fod yn 

anweledig, hynny yw, mai’r bobl sydd yn ei ddiffinio, nid y gofod (adeilad y capel yn yr 

enghraifft hwn.)3  Os felly, gellid casglu mai gweithgarwch perfformiadol sydd yn diffinio’r 

bobloedd hyn, nid adeilad.   

Mae’r ymchwil hwn yn bwriadu archwilio’r cwestiwn isod: 

Beth yw perfformiad yng nghyd-destun y capel Cymraeg, a pha swyddogaeth sydd ganddo yn 

y broses o greu ymdeimlad o gymdogaeth yno? 

Mae trafodaeth am y capel Cymraeg, cymdogaeth a pherfformiad yn gofyn am esboniad 

trylwyr o’r rhinweddau hynny.  Maent yn feysydd enfawr yn eu hunain, felly byddaf yng 

nghorff yr ymchwil hwn yn esbonio pa agweddau ohonynt yr ydwyf yn bwriadu eu trafod er 

mwyn ateb y cwestiwn.   Rhennir y traethawd hwn yn bedair pennod. 

Yn y bennod gyntaf, byddaf yn edrych ar faes astudiaethau perfformiad, er mwyn trafod y 

modd y mae astudiaeth o ddiwylliant byw yn cynnig mewnwelediad i’r repertoire.  Gan ei fod 

yn faes eang, bwriedir lleoli fy ymchwil yn y maes hwn er mwyn cynnig esboniad o’r cyd-

                                                           
2 J.R. Jones, Prydeindod, (Llandybïe: Llyfrau’r Dryw, 1966) 
3 William Jones, Geiriadur Diwynyddol, (Merthyr Tydfil: Josiah Thomas Jones, 1837) t.667 
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destun cyn symud ymlaen at y fethodoleg yn ehangach yn y bennod nesaf.  Byddaf yn tynnu 

ar syniadaeth rhai anthropolegwyr yn fan hyn yn ogystal er mwyn edrych ar sut y gall 

dadansoddi defod gyfrannu at ein dealltwriaeth o berfformiad a chymdogaeth.  Os yw 

perfformiad yn weithgarwch a all uno pobl, mae hefyd yn gymwys i drafod ac i ddeall y modd 

y gweithredwn ein Cymreictod, felly byddaf yn y fan hon yn edrych i weld beth all syniadau 

am berfformiad mewn cyd-destun Cymraeg gyfrannu at ein dealltwriaeth o swyddogaeth 

perfformiad mewn capel Cymraeg. 

Ffocws yr ail bennod fydd methodoleg fy ymchwil.  Mae perfformiad yn weithgarwch byw a 

berthyn i’r repertoire.  Oherwydd hynny, defnyddir Ymarfer fel Ymchwil fel methodoleg ar 

gyfer cyfran o’r ymchwil gan ei fod yn caniatáu archwiliad o’r hyn a ddigwydd wrth berfformio.  

Ond cyfeirir yn ogystal at syniadau eraill sydd yn greiddiol er mwyn esbonio fy safle i fel 

ymchwilydd.  Mae syniadaeth ffenomenolegol yn bwysig yn hynny o beth, gan ei fod yn 

galluogi i mi ddangos fy mod yn mapio’r maes ymchwil yn ôl fy nealltwriaeth i ohono; yn 

mesur goddrychau a gwrthrychau o’m safbwynt i.  Fel person sydd yn rhan o ac yn ymwybodol 

o aml-haenedd perfformiadol y capel, nid oes modd arall i mi wneud hyn.    

Mae’r drydedd bennod yn un sydd yn canolbwyntio ar ddadansoddi rhinwedd arall ganolog 

i’r ymchwil, sef fy niffiniad o gymdogaeth.  Er mwyn gwneud hyn, rwy’n trafod y ffaith fy mod 

wedi dewis y gair uwchlaw cymdeithas a chymuned gan ei fod yn cyniwair syniad o adnabod 

a chyd-weithio dwys.  Rhaid ystyried nad grŵp o bobl yn unig yw’r capel Cymraeg; mae eu 

perfformiadau yn digwydd mewn gofod arbennig.  Edrychaf yn y fan hon ar ddylanwad gofod 

ar berfformiad, gan weld a yw’r capel ei hun yn cynodi ffyrdd arbennig o berfformio.  Anodd 

yw edrych ar y perfformiad, y gymdogaeth a’r capel Cymraeg yn y presennol yn unig gan fod 

y berthynas rhwng y rhinweddau hyn wedi bod yn amlwg ers gwawr anghydffurfiaeth yng 

Nghymru.  Yn y bennod hon yn ogystal byddaf yn edrych yn hanesyddol ar berthynas y capel 

Cymraeg, cymdogaeth a pherfformiad, gan dynnu ar enghreifftiau amlwg er mwyn dadlennu 

fod y berthynas wedi bod yn un hollbresennol, ac yn dal i ddylanwadu ar blethiad yr agweddau 

hynny heddiw. 

Yn y bedwaredd bennod, rwy’n mynd ati i drafod yr Ymarfer fel Ymchwil, ar sail  perfformiadau 

unigol a gynhaliwyd gen i mewn tri chapel, ac yn tystio i’r modd mae cymdogaethau’r capeli 

yn creu a chynnal perfformiadau yn ogystal.  Mae’r ymarfer hwn yn adeiladu at ddealltwriaeth 
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o’r berthynas rhwng y capel Cymraeg, cymdogaeth a pherfformiad fel y’i nodir yn y penodau 

blaenorol am ei fod wedi ei wreiddio yn y gweithgaredd ei hun. Cyflwynir atodiadau ar ffurf 

sgript a lluniau a fydd yn cyfrannu at y ddealltwriaeth o’r profiad ymarferol, gan gydnabod 

nad ydynt yn gynrychiolaeth gyflawn o’r profiad byw. 

Anelir uno’r prif syniadau yn y casgliad, lle’r byddaf yn trafod sut mae’r ymchwil i syniadaeth 

astudiaethau perfformiad yn archifol ac ar ffurf repertoire yn cyfrannu at ddealltwriaeth o’r 

capel Cymraeg, cymdogaeth a pherfformiad. 
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Amcanion Personol 

Wrth i mi ysgrifennu’r cyflwyniad hwn mae myfyrwyr neuadd breswyl Pantycelyn yn 

gwrthdystio yn y gobaith na fydd Prifysgol Aberystwyth yn cau eu hadeilad a’i droi yn 

swyddfeydd.  Mae hi’n hanner can mlynedd ers boddwyd Tryweryn.  Er bod yr ymchwil hwn 

yn astudiaeth o sut y perthyn cymdogaeth i’w gilydd ac i le drwy weithredoedd perfformiadol, 

credaf y gellid ei gymhathu at sefyllfaoedd tebyg mewn diwylliannau lleiafrifol yn ehangach.  

Nid colli gofod yn unig sydd yn y fantol yn yr enghreifftiau hyn, ond colli ffyrdd o fyw sydd yn 

clymu pobl at ei gilydd ac at ofodau penodol, ac mewn diwylliannau lleiafrifol mae pob un 

gofod sydd yn cynnig lloches i ddiwylliant yn angenrheidiol. Mae’r ddoethuriaeth hon yn 

edrych yn fanylach ar weithgarwch byw cymdogaeth sydd yn greiddiol i’w bodolaeth ac i 

fodolaeth y gofod y mae’r gymdogaeth yn  bodoli ynddo. 

Roedd sawl ysgogiad ar gyfer cynnal yr ymchwil hwn.  Rwy’n aelod o gapel Nazareth, 

Pontyates, ac wedi bod yn ei fynychu ers pan oeddwn yn ifanc.  Bellach nid oes cymaint yn ei 

fynychu, ac mae niferoedd yn lleihau.  Rwy’n becso am dranc y capeli, ond ar yr un pryd, rwy’n 

becso am weithgarwch cymunedol Cymraeg mewn llu o gymdogaethau gwahanol sydd yn 

wynebu heriau sydd yn bygwth eu bodolaeth.  

Ysgogiad arall oedd fy mhrofiad wrth astudio ar gyfer gradd Meistr, lle’r y creais berfformiad 

mewn capel.  Bryd hynny, teimlais ysfa i berfformio yno yn hytrach na mewn gofod arall gan 

fy mod yn gyfforddus yno.  Nid oeddwn yn yr un modd yn gyfforddus yn creu gwaith mewn 

bocs du o stiwdio.  Casglais fy mod wedi penderfynu perfformio mewn capel gan ei fod yn 

teimlo’n reddfol a’i fod yn rhan o fy hunaniaeth ddiwylliannol i.  Dyma ddisgrifiad yr 

ymarferydd a’r Athro o faes astudiaethau perfformiad, Mike Pearson, o’r perfformiad: 

In September 2008 Aberystwyth MA student Rhiannon Morgan took up these 
dormant notions in a solo performance in Bethesda chapel, Aberystwyth.  Starting 
with an account of her own earliest experiences of being in chapel, its customs and 
characters, that offered an opportunity of shared acknowledgement in her audience, 
she then expanded the range of her narrative to encompass her square mile and the 
idiosyncracies of her personal and family history.4  

                                                           
4 Mike Pearson, Site Specific Performance, (Baisingstoke: Palgrave Macmillan, 2010), t. 64 
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Roedd creu’r perfformiad hwnnw yn y capel wedi fy atgoffa i o’r gymdogaeth rydwyf i’n 

perthyn iddi hi, ac felly deuthum yn ymwybodol fod cyswllt rhwng mynegiant o berfformiad 

a chymdogaeth.  Yn ogystal, roedd y ffaith fod gofod y capel yn llwythog  o ran ystyr i mi’n 

dangos nad yw gofod yn llestr gwag.  Agorodd fy mhrofiad ar yr M.A. ddrws i mi sydd wedi 

arwain i fydoedd newydd o syniadau a ffyrdd o feddwl sydd yn greiddiol i fy nealltwriaeth i 

fod y capel Cymraeg yn fwy na gofod addoli.  Mae’r PhD hwn yn adeiladu ar y profiadau a 

gefais ar yr M.A. ac yn fewnsylliad dyfnach i’r pwnc. 

Gair am ffydd 

Fel ymchwilydd sydd yn trafod fy mhrofiad ymarferol a’m perthynas gyda’r gwrthrychau a’r 

goddrychrychau yr wyf yn ymchwilio iddynt, dyma ddatgan fy mod yn aelod o gapel Cymraeg 

ac yn Gristion.  Ni allaf fel ymchwilydd fod yn ddiduedd gan fod y ffeithiau hynny yn rhan 

ohonaf.  Yn wir, credaf fod fy mherthynas â’r pwnc yn caniatau mewnwelediad i’r ymchwil na 

ellir ei gyrraedd heb yr ymwybyddiaeth arbennig o fod yn aelod o gapel ac yn rhan o’i 

chymdogaeth.   

Er fy mod yn ymchwilio i’r capel Cymraeg, sef ymrysonfa ar gyfer addoliad crefyddol, nid 

ydwyf yn mynd ati i ddadansoddi neu drafod datganiadau yn ymwneud â ffydd.  Credaf fod 

ffydd yn rhywbeth personol na ellir ei fesur na’i esbonio.  Yn y rhannau lle rwy’n meddwl y 

byddai’n cyfrannu at ddealltwriaeth bellach o’r drafodaeth dan sylw, rwyf yn ceisio amlygu 

materion yn ymwneud â ffydd.    

 

 

 

 

 

 

 



 
 

16 

 

Pennod Un – Astudiaethau Perfformiad a Pherfformio Cymreictod 

1.1 Astudiaethau Perfformiad 

Ymchwil ym maes astudiaethau perfformiad yw hwn, sydd yn defnyddio syniadau’r 

maes i ddadansoddi’r berthynas rhwng y capel Cymraeg, cymdogaeth a pherfformiad.  Yn yr 

adran hon cynigir trosolwg o’r maes, gan edrych yn benodol ar rai o’r prif syniadau perthnasol.  

Wedi gwneud hynny, canolbwyntir ar waith Diana Taylor, Richard Schechner, a syniadau 

ynglŷn â defod gan eu bod yn cynnig dealltwriaeth berthnasol i’r ymchwil hwn.  Wedyn 

edrychir ar syniadau Cymraeg ynglŷn ag astudiaethau perfformiad, gan weld os all y rhai hyn 

ddatgelu gwybodaeth mwy penodol am brosesau perfformio’r capel Cymraeg a’i rôl wrth greu 

cymdogaeth. 

Wrth ateb ei gwestiwn ei hun: ‘Pam Perfformio?’, dywed yr ysgolhaig o faes astudiaethau 

perfformiad Richard Gough ‘Am ei fod yn cynnig rhychwant eang o gyfleoedd i drafod a deall 

ymdrechion personoliaeth – diwylliant yn yr ystyr ehangaf.’5  Gellid dirnad o hyn fod 

perfformiad yn air llwythog a allai disgrifio sawl gweithgaredd a all gyfrannu at greu ac at 

ddeall diwylliant.  Atega Richard Schechner at yr ystod o weithgareddau y mae perfformiad 

yn gymwys i’w disgrifio: ‘Performativity - or commonly, “performance” - is everywhere in life, 

from ordinary gestures to macrodramas.’6  Caiff y gair ‘perfformiad’ ei grybwyll er mwyn 

cyfeirio at bethau tra gwahanol eu hanfod, fel perfformiad actor ar lwyfan theatr, perfformiad 

person yn ei fywyd beunyddiol, neu hyd yn oed wrth gyfeirio at effeithlonrwydd person neu 

dechnoleg.  Ond yn syml iawn, gellir defnyddio ‘perfformiad’ i ddisgrifio gweithred lle mae 

goddrych neu wrthrych yn amlygu ei hun o flaen goddrych neu wrthrych arall.  Gall 

perfformiad fod yn air sydd yn cwmpasu sawl modd o amlygu, neu weithredu, ac mae diffiniad 

Geiriadur Prifysgol Cymru yn adlewyrchu hyn: 

Perfformiad [bôn y f. Ddil. + -iad] eg. ll. –au  Y weithred o berfformio (rhan mewn) 
drama, darn o gerddoriaeth, &c.), yn enw. Yn gyhoeddus; gweithrediad, cyflawniad; 

                                                           
5 Richard Gough, ‘Beth yw Astudiaethau Perfformio?’ gydag Aelodau TRAWS yn Cyfrwng, Cyfnodolyn Cyfryngau 
Cymru 2, (2005), 86-100, t. 99 
6  Richard Schechner, Performance Theory 2nd edn., (London and New York: Routledge, 2003), t. 358   
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gorchest, camp; gallu a gweithrediad (peiriant, &c., yn enw o dan brawf); Ieith.  
Defnydd o iaith, enghraifft o’r cyfryw.7 

Gellid dweud felly fod perfformiad yn ddibynnol ar weithred.  Ond gellid hefyd ychwanegu 

cydrannau eraill i’w ddiffinio.   Mae perfformiad yn ddibynnol ar y defnydd o amser yn ogystal.  

Cyniga’r ysgolhaig Elin Diamond ddiffiniad sydd yn gosod amser deublyg i berfformiad:  

In our simplest references, and in the blink of an eye, performance is always a doing 
and a thing done.  On the one hand, performance describes certain embodied acts, in 
specific sites, witnessed by others (and/or the watching self).  On the other hand, it is 
the thing done, the completed event framed in time and space and remembered, 
misremembered, interpreted, and passionately revisited across a pre-existing 
discursive field.8 

Yn ôl Diamond felly, ar y naill llaw, mae perfformiad yn rhywbeth sydd yn digwydd yn y foment 

wrth berfformio, ac eto yn rhywbeth sydd wedi digwydd, sydd wedi ei fframio yn y gorffennol.  

Oherwydd yr ystyr deublyg hwn i berfformiad, gall astudiaeth ohono fod yn un ymarferol a 

ddigwyddir yn y foment, ac eto’n un sydd yn ystyried disgwrs o berfformiadau’r gorffennol. 

Mae’r sosiolegydd Erving Goffman, wrth drafod sut y mae’r hunan yn perfformio yn 

feunyddiol, yn ychwanegu gofod fel cydran arall sy’n fodd o ddiffinio perfformiad.  Dywed ef 

y gall perfformiad ddigwydd mewn ‘highly bounded region, to which boundaries with respect 

to time are often added.’9  Hynny yw, mae’r rhanbarth lle y digwydda perfformiad yn un 

benodol.   

Yn fras gall perfformiad fynd ati i ddisgrifio gweithred mewn amser a gofod.  Casglwn felly fod 

yr hyn y gall perfformiad ymwneud ag ef fod yn eang.  Dywed yr ysgolhaig a’r ymarferydd o 

faes astudiaethau perfformiad Richard Schechner:  ‘There is no finality to performance 

studies, either theoretically or operationally.  There are many voices, themes, opinions, 

methods, and subjects....But this does not mean performance studies as an academic 

discipline lacks specific subjects and questions that it focuses on.’10  Mae’n sôn yn y fan hyn 

fod sawl gogwydd gwahanol i’r maes, ond dywed hefyd fod ehangder y maes yn bositif gan ei 

fod yn cynnig sawl agwedd a all fod yn addas i ddadansoddi meysydd penodol.  Mae 

                                                           
7 GPC Ar lein. Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, 2014. Y We 
<http://geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html> [cyrchwyd 1 Gorffennaf 2015] 
8 Elin Diamond, Performance and Cultural Politics, (London and New York: Routledge, 1996),t. 1 
9 Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life New ed., (London: Penguin Books, 1990) t. 109 
10 Richard Schechner, Performance Studies, An Introduction, (London and New York: Routledge, 2006) t. 1 
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perfformiad yn weithred o amlygu a ddigwyddir mewn gofod ac amser arbennig, ac 

astudiaethau perfformiad yn fodd o ddadansoddi’r argraff y mae’r perfformiadau hyn yn eu 

cael. 

 

1.2 Perfformiad i ddadansoddi ac ymarfer 

Er mwyn trafod y capel Cymraeg a’i gymdogaeth yn nhermau perfformiad, bwriadaf 

fanylu ar waith Diana Taylor yn ei llyfr The Archive and the Repertoire a rhai o gysyniadau 

Richard Schechner am berfformiad, gan fod eu syniadau yn galluogi edrych ar berfformiad fel 

epistemoleg, yn ogystal â chynnig mewnwelediadau cynhwysfawr i rai o syniadau’r maes sydd 

yn berthnasol i’r ymchwil hwn. 

Yn yr 1970au y datblygwyd perfformiad fel maes astudiaeth yn yr Unol Daleithiau, yn bennaf 

oherwydd cyfarfodydd rhwng Richard Schechner a’r anthropolegydd Victor Turner.  Mae 

Taylor a Schechner yn rhan o’r ysgol hwnnw o feddwl sy’n cynrychioli deialog rhwng 

anthropoleg a theatr.  Dyma a ddywed Taylor oedd y galw dros ei sefydlu:  

it sought to bridge the disciplinary divide between anthropology and theatre by 
looking at social dramas, liminality, and enactment as a way out of structuralist 
notions of normativity.  Performance studies...is certainly no one clear thing, clearly 
grew out of these disciplines even as it rejected their boundaries.  In doing so, it 
inherited some of the assumptions and methodologiacal blind spots of anthropology 
and theatre studies even as it attempted to transcend their ideological formation.11 

Yn ôl Taylor felly roedd astudiaethau perfformiad yn faes a grëwyd mewn ymgais i bontio dwy 

ddisgyblaeth, theatr ac anthropoleg, gan edrych ar berfformiad fel modd o ddeall mynegiant 

diwylliant mewn ffyrdd nad oeddent o reidrwydd yn strwythurol.  Ond dywed hefyd, er nad 

yw astudiaethau perfformiad yn un maes pendant, ac er ei fod wedi ceisio cynyddu ar feysydd 

theatr ac anthropoleg, nid ydyw wedi llwyddo i waredu ar bob hual a oedd gan y meysydd 

hynny o safbwynt fethodolegol (fel y manylaf arnynt isod wrth drafod gwaith Taylor.)   

Dywed yr ysgolhaig astudiaethau perfformiad Heike Roms fod y trafodaethau rhwng Turner a 

Schechner wedi llwyddo i beri iddynt sylwi ar ffiniau Drama neu Theatr fel maes astudiaeth: 

                                                           
11 Diana Taylor, The Archive and the Repertoire: Performing Cultural Memory in the Americas, (Durham and 
London: Duke University Press, 2003), t. 6/7  
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‘Yn hanfodol ryngddiwylliannol eu safbwynt, ystyrient fod y term ‘perfformio’ yn fwy 

cynhwysol na theatr neu ddrama, a bu hynny’n fodd iddynt weld mai dim ond ychydig o 

ddiwylliannau’r byd sy’n cyfystyru theatr â sgript ysgrifenedig.’12  Gall perfformiad felly fod yn 

drafodaeth ryngwladol, sydd yn caniatau edrych ar fynegiant diwylliant mewn perthynas â 

diwylliannau eraill nad ydynt yn dewis mynegu eu hunain o fewn y ffurf theatraidd neu mewn 

ffurf ysgrifenedig.  

Mae llyfr Diana Taylor yn trafod astudiaethau perfformiad ynghyd â’r modd y mae 

diwylliannau lleiafrifol yn mynegi gwybodaeth, ac mae’n ganolog i fy thesis.  Fel merch ifanc, 

cafodd Taylor ei magu yn Mexico a’i haddysgu yng Nghanada.  Oherwydd y gwahaniaethau 

diwylliannol rhwng y gwledydd, mae hi’n ymwybodol o’r gwahanol ffyrdd perfformiadol y 

trosglwyddir ac y mynegir diwylliant.  Yn ei llyfr, mae Taylor yn defnyddio astudiaethau 

perfformiad i drafod diwylliant yr ‘Americas’ oherwydd ‘..we learn and transmit knowledge 

through embodied action, through cultural agency, and by making choices.  Performance, for 

me, functions as an episteme, a way of knowing, not simply an object of analysis.’13  Dywed 

yma y gall y modd y cyfathrebwn wybodaeth ymgorfforedig ddatgelu rhywfaint am yr hyn 

rydym ni, gan ein bod yn cario’n diwylliant gyda ni a’i fynegi.  Golyga hyn felly bod y 

penderfyniadau a wnawn wrth fynegi, boed rheiny’n rhai ymwybodol ai peidio, yn fodd o 

berfformio.  Gall perfformiad fod, yn ôl Taylor, nid yn rhywbeth sydd i’w wylio a’i ddadansoddi 

yn unig, ond yn allwedd i ddatgelu ffyrdd o wybod ac adnabod diwylliant yn ogystal.  Mae 

Taylor yn mynd yn ei blaen i esbonio ei syniadaeth am epistemoleg ymhellach.  Mae hi o’r 

farn fod gennym, fel pobl, ddau fodd o gadw gwybodaeth am ein diwylliant.  Un yw’r archif, 

a’r llall yw’r repertoire.  Mae’r archif yn cyfeirio at ddeunyddiau parhaus (megis mapiau, 

testunau, esgyrn) a’r repertoire yn perthyn i wybodaeth ymgorfforedig (megis defod, dawns, 

iaith lafar).14  Mae hi’n grediniol fod yr archif yn cael ei defnyddio gan systemau o adnabod 

Gorllewinol, cyfalafol, ac y gall y repertoire, er yn fodd o wybod all berthyn i bawb, yn cael ei 

ddi-ystyried gan y Gorllewin sydd yn pwysleisio’r archif fel modd o brofi, o dystio.  Defnyddia 

Schechner y categorïau hyn o wybodaeth hefyd, er gydag enwau ychydig yn wahanol: 

‘Although performance studies scholars use the “archive” extensively – what’s in books, 

                                                           
12 Heike Roms, ‘Beth yw Astudiaethau Perfformio?’ gydag Aelodau TRAWS yn Cyfrwng, Cyfnodolyn Cyfryngau 
Cymru 2 (2005), 86-100 t. 86 
13 Taylor, 2003, t. xvi 
14 Taylor, 2003, t. 19 
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photographs, the archaeological record, historical remains, etc. – their dedicated focus is on 

the “repertory”, namely, what people do in the activity of their doing it.’15  Creda’r ddau fod 

dau fodd o wybod felly. 

Mae hyn yn arbennig o bwysig mewn diwylliant lleiafrifol oherwydd yn aml nid oes modd 

cydnabod y diwylliant mewn modd archifol; nid oes modd crynhoi profiad i eiriau nac i 

gategoriau sydd yn perthyn i ddiwylliant mwyafrifol. Mae Dwight Conquergood, ysgolhaig ym 

maes ethnograffeg ac astudiaethau perfformiad o’r Unol Daleithiau, o’r farn fod ystyried 

diwylliant fel perfformiad (‘culture as performance’),16 yn ddefnyddiol yn y modd y mae’n 

galluogi trafod diwylliant mewn ffordd sydd yn addas iddo, nid o reidrwydd mewn modd 

positifaidd.  Dywed ‘A performance paradigm prevents the reification of culture into variables 

to be isolated, measured and manipulated.  Moreover, it dissolves hard-edged distinctions 

between observer/observed, self/other, subject/object.’17  Hynny yw, gall dadansoddi 

diwylliant fel perfformiad ganiatau perthynas rhwng goddrychau lle nad yw’r ffiniau wedi eu 

diffinio’n ormodol.  Byddaf yn trafod hyn ymhellach yn fy mhennod ar fethodoleg, ond mewn 

rhai cyd-destunau gall rhyddhau ymchwil o hualau positifaidd beri mewnwelediad agosach o 

ddiwylliant.  Mae Conquergood o’r farn fod y ddibynnu ar destun i gynrychioli gwybodaeth yn 

niweidiol: 

The hegemony of textualism needs to be exposed and undermined.  Transcription is 

not a transparent or politically innocent model for conceptualizing or engaging the 

world.  The root metaphor of the text underpins the supremacy of Western knowledge 

systems by erasing the vast realm of human knowledge and meaningful action that is 

unlettered.18  

Yn ôl Conquergood, nid yw testun print yn fodd o gynrychioli’r byd gan ei fod yn tanbrisio’r 

holl wybodaeth a berthyn i weithgareddau nad ydynt yn ymwneud â geiriau/testun.  Mae 

cydnabod y testun yn deyrn yn gwaredu ar sawl math arall o fynegiant na all gael eu 

cynrychioli’n archifol: ‘What gets squeezed out by this epistemic violence is the whole realm 

of complex, finely nuanced meaning that is embodied, tacit, intoned, gestured, improvised, 

                                                           
15 Schechner, Performance Studies, An Introduction, 2006, t. 1 
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coexperienced, covert – and all the more deeply meaningful because of its refusal to be 

spelled out.’19  Mae syniadaeth Conquergood felly yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o 

syniadaeth Taylor, sef bod y repertoire yn fodd dilys a phwysig o epistemoleg sydd yn caniatau 

adnabyddiaeth o ddiwylliant mewn modd na all yr archif.  Mae perfformiad yn fodd o 

arddangos y repertoire ac felly’n hanfodol er mwyn ei gynrychioli.  Mae Victor Turner hefyd 

yn cyfeirio at ffyrdd o gysylltu sydd y tu hwnt i’r archifol er mwyn cyfathrebu.  Dywed ef: ‘Nor 

is communication through symbols limited to words.  Each culture, each person within it, uses 

the entire sensory repertoire to convey messages.’20  Dengys hyn fod Turner yn gytûn fod 

mwy i gyfathrebu na geiriau, ac y gall y synhwyrau oll gyfrannu at ddealltwriaeth.  Gall 

perfformiad ddefnyddio dulliau y tu hwnt i’r llafar er mwyn cyfathrebu; dulliau a fedrant 

ddefnyddio’r synhwyrau i gynrychioli testun.   

Â Taylor ymlaen i wahanu rhwng swyddogaethau perfformiad drwy ddefnyddio’r geiriau ‘yn’ 

a ‘fel’ (‘is’ ac ‘as’.)21  Dywed  ‘The is/as underlines the understanding of performance as 

simultaneously “real” and “constructed,” as practices that bring together what have 

historically been kept separate as discrete, supposedly free-standing, ontological and 

epistemological discourses.’22  Dywed Taylor yma fod astudiaethau perfformiad yn fodd o 

edrych ar berfformiadau beunyddiol neu rhai sydd wedi eu paratoi fel trafodaethau byw o 

epistemolegau gwahanol.   

Mae ‘perfformiad yn’ yn berfformiadau y medrir eu dadansoddi, a defnyddia Taylor y term 

‘bracketing’23- cromfachu - i ddisgrifio’r modd y caiff rhain eu harwahanu o berfformiadau 

eraill o’u hamglych.  Gall y perfformiadau hyn fod yn ddefodau, yn theatr, yn ralïau, ac yn 

cynnwys strwythurau neu elfennau o berfformiad sydd wedi eu hymarfer.  Dywed y gall 

‘perfformiad yn’ fod yn ymarferiadau a gromfachir o berfformiadau eraill er mwyn ‘constitute 

discrete foci of analysis.’24  Trwy wneud hyn gellid meddwl am y digwyddiadau sydd wedi eu 

cromfachu fel perfformiad ‘as vital acts of transfer, transmitting knowledge, memory, and a 

sense of identity.’25  Hynny yw, trwy gromfachu perfformiad, gellid ei ddadansoddi fel modd 
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21 Taylor, 2003, t. 3 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
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o gyfathrebu sawl elfen o hunaniaeth diwylliant.  Ni chreda Taylor fod y ffaith eu bod wedi eu 

cromfachu’n fwriadol yn golygu eu bod yn berfformiadau llai ‘gwir’ na rhai anymwybodol, gan 

eu bod yn aml yn cynnwys elfennau sy’n arddangos hunaniaeth y grŵp.  Mae Schechner hefyd 

yn defnyddio’r un dicotomi yma (yn/fel) i ddisgrifio ffyrdd o ddeall perfformiad.  Dywed: ‘“Is” 

performance refers to more definite, bounded events marked by context, convention, usage, 

and tradition.’26  Gellid perthnasu ‘bounded’ gyda’r modd y defnyddia Taylor gromfachau, 

gyda’r ddau yn cyfeirio at y modd y mae’r perfformiadau hyn wedi eu gwahanu o fywydau 

beunyddiol.  

Mae edrych ar enghreifftiau o ‘berfformiad fel’ yn galluogi dadansoddiad methodolegol o’r 

hyn y mae perfformiad yn caniatau i ddigwydd.  Gall yr enghreifftiau hyn gynnwys er 

enghraifft y modd y perfformiwn ein rhyw neu ethnigrwydd.  Mae’r cromfachu i’r math yma 

o berfformiad yn ôl Taylor yn digwydd o’r tu-allan; o’r modd y’u dadansoddwn.  Dywed Taylor 

‘To understand these as performance suggests that performance also functions as an 

epistemology.  Embodied practice, along with and bound up with other cultural practices, 

offers a way of knowing.’27  Mae edrych ar berfformiad fel/yn yn arddangos diwylliant neu 

hunaniaeth ac o ganlyniad mae’n fodd o wybod mwy am y diwylliant hwnnw.  Gall diwylliant 

arbennig benderfynu arddangos rhinweddau trwy berfformiadau beunyddiol sydd yn eu 

hamlygu mewn modd gwahanol i ddiwylliannau eraill. 

Mae Schechner hefyd yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o sut y gallwn fanteisio wrth edrych ar 

berfformiad ‘fel’.  Dywed: 

Any event, action or behavior may be examined “as” performance”.  Using the 
category “as” performance has advantages.  One can consider things provisionally, in 
process, and as they change over time.  In every human activity there are usually many 
players with different and even opposing points of view, goals, and feelings.  Using 
“as” performance as a tool, one can look into things otherwise closed off to inquiry.28   

Pwysleisia fod edrych ar rhywbeth fel perfformiad yn galluogi archwiliad o rhywbeth na fyddai 

fel arfer yn cael ei ddadansoddi, ond bod ei gromfachu yn caniatau’r archwiliad hynny.  Â 

                                                           
26 Schechner, Performance Studies, An Introduction, 2006, t. 49 
27 Taylor, 2003, t. 3 
28 Schechner, Performance Studies, An Introduction, 2006, t. 49 
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Schechner ymlaen i gymharu ‘perfformiad fel’ gyda term arall sydd o bwys i’r ymchwil yma, 

sef perfformatifedd, neu’r ‘perfformiadol’: 

Performativity is everywhere – in daily behaviour, in the professions, on the internet 
and media, in the arts and in language.  It and its sister term “performative”, are very 
difficult to pin down....”Performativity” is an even broader term, covering a whole 
panoply of possibilities, opened up by a world in which differences are collapsing, 
seperating media from live events, originals from digital or biological clones, and 
performing onstage from performing in ordinary life.  Increasingly, social, political, 
economic, personal, and artistic realities take on the qualities of performance.  In this 
sense, performativity is similar to what I call “as” performance...29 

Dywed Schechner fod y perfformiadol o’n hamgylch ym mhobman wrth i bobl berfformio ac 

ymwneud â pherfformiad mewn agweddau niferus.  Cymhara’r term hwn â pherfformiad ‘fel’ 

gan fod y ddau yn ymwneud ag ymddygiad neu’r dewisiadau y gwnawn sydd wedi eu 

dylanwadu gan berfformiad, sydd efallai’n digwydd mewn modd tawedog oni bai y’u 

cromfachwn a’u hystyried ‘fel’ perfformiad.    

Gellir perthnasu’r syniadaeth hwn (fod perfformiad yn/fel) â’r ymchwil hwn, gan yr edrychir 

yma ar berfformiad fel mynegiant o ddiwylliant, ond yn ogystal defnyddir perfformiad yn 

rhannol fel methodoleg i ddadansoddi’r diwylliant hwnnw.  Edrychir ar berfformiad ‘yn’ fel 

digwyddiadau arbennig wedi eu cromfachu, ond hefyd cromfachir y perfformiadol, y ‘fel’, i 

ddadansoddi proses.   

Soniais yn fras uchod fod astudiaethau perfformiad, er yn faes eang sydd yn caniatau 

astudiaeth o bob math o fynegiant, yn meddu ar rwystrau.  Sonia Taylor mai un duedd felly, 

sydd wedi ei chario efallai o arfer anthropolegol Gorllewinol, yw’r modd o edrych ar 

ddiwylliant yn drefedigaethol, gyda’r ‘ni’ yn ysgrifennu amdanyn ‘nhw’: ‘It [ysgrifennu 

gorllewinol] distances non-Western cultural production as radically other, and then attempts 

to encompass it within existing critical systems as diminished or disruptive elements.’30  

Gwelir yma felly fod trafod perfformiad na ellir ei esbonio o fewn systemau o adnabod 

gorllewinol yn medru bod yn broblematig, gan nad yw dadansoddwr o’r Gorllewin yn adnabod 

y cyd-destun diwylliannol.  Yn ddaearyddol gellid gosod Cymru yn y Gorllewin, ond y mae iddi 

ddiwylliant lleiafrifol na ellir ei gwmpasu’n aml gan ddisgwrs gorllewinol.  Yn wir, credaf fod 
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ei leoliad, yn cuddio yn asgell Lloegr ac yn rhan o Brydain, yn broblemataidd gan fod perygl 

i’w arferion gael eu hanghofio gan systemau o ddadansoddi a deall sydd yn gweddu i 

dueddiadau Eingl-Americanaidd ac nid i ddiwylliant lleiafrifol.  

Creda Taylor fod perygl i ddiwylliannau lleiafrifol, gan nad oes ganddynt yn aml storfa o 

wybodaeth archifol i’w dilysu yn llygaid y byd, ac mai gwybodaeth o’r math hwnnw sydd yn 

datgan bodolaeth yn y byd sydd ohoni.  Dywed: ‘It is difficult to think about embodied practice 

within the epistemic systems developed in Western thought where writing has become the 

guarantor of existence itself.’31 Dywed, wrth siarad yn benodol am ei phofiad fel brodor 

Lladin-Americanaidd yn byw yn yr Unol Daleithiau (hynny yw, mae’n siarad o safbwynt 

lleiafrifol), fod perygl y gall y repertoire gael ei dan-brisio gan nad yw’n wybodaeth a ellir ei 

chyfleu’n destunol.  Gofynna: 

If, however, we were to reorient the ways social memory and cultural identity in the 
Americas have been studied, with the disciplinary emphasis on literary and historical 
documents, and look through the lens of performed, embodied behaviours, what 
would we know that we do not know now?  Whose stories, memories, and struggles 
might become visible?  What tensions might performance behaviours show that 
would not be recognized in texts and documents?32  

Creda y gall astudio perfformiad ganiatau datgeliad o wybodaeth nad ellir ei drafod ar ffurf 

testun, sef yr hyn y mae Taylor yn galw’n repertoire, ac i Taylor gall hyn fod yn arbennig o 

berthnasol i leisiau lleiafrifol wrth eu harfogi gyda’r grêd bod eu hepistemoleg sydd â’i 

wreiddiau yn y repertoire cyn ddilysed a’r archif. Mae’r ysgolhaig Joseph Roach yn cydfynd â 

hyn; “Performance offers itself as an alternative to textual mediation.”33 Hynny yw, gall 

perfformiad fod yn fodd arall o fynegi nad yw’n ymwneud yn uniongyrchol â thestun.  Gellir 

defnyddio’r term ‘perfformiad’ i grybwyll pethau sydd y tu hwnt i destun.   

Dywed Taylor ‘My particular investment in performance studies derives less from what it is 

than what it allowes us to do.  By taking performance seriously as a system of learning, storing, 

and transmitting knowledge, performance studies allows us to expand what we understand 
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by “knowledge.”’34   I Taylor felly, mae astudiaethau perfformiad yn allweddol gan ei fod yn 

galluogi ffyrdd o adnabod epistemoleg a fyddai fel arfer yn cael eu di-ystyru:  

What this “perfomance studies” approach allows us to do is crucial: rethink cultural 
production and expression from a place other than the written word....  Western 
culture, wedded to the word, whether written or spoken, enables language to usurp 
epistemic and explanatory power. Performance studies allows us to take seriously 
other forms of expression as both praxis and episteme.  Performance traditions also 
serve to store and transmit knowledge.35  

Mae damcaniaeth Taylor yn ganolog i drafodaeth ar berfformiad yng ngyd-destun y capel 

Cymraeg, gan ei fod yn cynnig modd o ddilysu’r wybodaeth sydd yn dyfod o’r broses 

berfformiadol sydd yn y capel Cymraeg nad yw wedi ei gofnodi’n archifol, ac yn cynnig 

perfformiad fel modd o gael mynediad ato a’i ddadansoddi.  Nid ydwyf yn gallu meddwl am 

derm Cymraeg sydd yn crynhoi’r hyn a olyga repertoire i Taylor, felly dwi am ddefnyddio 

hwnnw yn fy ymchwil i.   

I grynhoi felly, mae syniadaeth Diana Taylor o’r hyn y gall astudiaethau perfformiad ganiatau 

yn bwysig yng nghyd-destun yr ymchwil hwn am ddau reswm.  Yn gyntaf, trwy wahaniaethu 

rhwng yr ‘yn’ a’r ‘fel’/perfformiadol, dengys i ni fod swyddogaeth perfformiad yn galluogi i ni 

ddadansoddi ac ymarfer mewn sawl cyd-destun. Gall aml-ochredd perfformiad felly ganiatau 

mynegiant a dadansoddiad, ac mae hyn yn bwysig i fethodoleg yr ymchwil hwn.  Yn ail, mae 

gwahaniaethu rhwng yr archif a’r repertoire yn dilysu perfformiad fel epistemoleg, ac mae 

hyn yn bwysig i ddiwylliannau nad ydynt wedi arfer a mynegi eu hunain yn archifol, megis 

cymdogaeth y capel Cymraeg. 

Mae Richard Schechner hefyd wedi bathu termau sydd yn ddefnyddiol yng nghyd-destun yr 

ymchwil hwn, yn ogystal â rhoi disgrifiadau manwl o’r hyn y gallai perfformiad olygu.  Yn 

academydd ac yn gyfarwyddwr theatr, mae wedi gweithio yn yr Unol Daleithiau a theithio’r 

byd yn ei ymgais i geisio darganfod yr hyn y mae’n ei ddeall yw hanfod perfformiad.  Wrth 

deithio’r byd, cafodd ei ddylanwadu’n fawr gan ddiwylliannau Dwyreiniol a’u ffyrdd hwy o 

berfformio.  Mae wedi ysgrifennu’n eang am berthynas perfformiad a chymundod, gan 

ddatblygu gwaith anthropolegwyr megis Victor Turner.  Mae llawer o’i waith yn edrych ar sut 

y gall ffurfiau o berfformiad, gan gynnwys defodau, trwy eu gweithredu glymu pobl at ei gilydd 
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(byddaf yn trafod hyn ymhellach yn yr adran ‘Defod’).  Edrychaf nawr ar syniadau Schechner 

ar berfformiad, ond hefyd ar sut y gall trafodaethau ehangach am ddefod ac anthropoleg 

gyfrannu at ddisgwrs y repertoire fel epistemoleg, ac at swyddogaeth perfformiad wrth greu 

teimlad o gymdogaeth yn y capel Cymraeg. 

Yn ôl Richard Schechner, mae perfformiad yn:  ‘Behaviour heightened, if ever so slightly, and 

publicly displayed; twice-behaved behavior.’36  Mae’r ‘twice-behaved’ yn awgrymu fod 

rhywfaint o ailadrodd wedi digwydd gyda’r math arbennig hwn o fynegiant, a dealltwriaeth y 

gallai’r ailadrodd hyn olygu naill ai rhywbeth sydd yn cael ei ymarfer ar gyfer achlysur, neu 

sydd yn cael ei ailadrodd dros gyfnod; yn rhan o repertoire efallai.  Credaf hefyd fod ‘behaviour 

heightened’ yn gymharol i’r hyn y dywed Taylor am gromfachu; hynny yw, gellid ystyried y 

math hwn o fynegiant (neu ymddygiad yn ôl Schechner) ychydig yn wahanol i’r beunyddiol.  

Batha’r term ‘restored behaviour’, perfformiad adferol, sydd hefyd yn cyfrannu at y syniad o 

‘twice behaved’; ein bod ni eisioes wedi perfformio yn y fath fodd, a bod yr arddull yma yn 

rhan ohonom:  

Restored behaviour includes a vast range of actions.  In fact, all behavior is restored 
behaviour – all behaviour consists of recombining bits of previously behaved 
behaviours....Because it is marked, framed and separate, restored behaviour can be 
worked on, stored and recalled, played with, made into something else, transmitted, 
and transformed...As I have said, daily life, ceremonial life, and artistic life consist 
largely of routines, habits and rituals: the recombination of already behaved 
behaviours...37 

Os yw ein hymddygiad, neu’r modd yr ydym wedi perfformio ‘ynom’ ni, yna mae perfformiad 

fel modd o archwilio yn hollbwysig i’w ddatgelu.  Hynny yw, mae’n debygol nad yw’r math 

hwn o berfformiad wedi ei gofnodi yn archifol, ac os ydyw, nid yw’n debygol y gallai’r profiad 

byw gael ei gofnodi’n union fel ag yr oedd mewn geiriau/lluniau.  Mae’r syniad o berfformiad 

adferol felly’n berthnasol i’r ymchwil hwn, gan ei fod yn cydnabod dylanwad perfformiadau o 

repertoire y gorffennol ar ein hymddygiad ni fel unigolion nawr.  Gall astudiaethau 

perfformiad felly edrych ar olion y capel Cymraeg oddi fewn i ymddygiad perfformiadol 

heddiw.   
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Â Schechner ymlaen i nodi: ‘Restored behavior is symbolic and reflexive.  Its meanings need 

to be decoded by those in the know...Sometimes the knowledge about restored behavior is 

esoteric, privy only to the initiated.’38  Hynny yw, gall perfformiad adferol fod yn un sydd yn 

cael ei adnabod gan y rheiny sydd yn wybodus o’r arferion hynny sydd yn cael eu hadfer.  Trwy 

ddefnyddio astudiaethau perfformiad yng nghyd-destun yr ymchwil hwn, gellid amlygu 

enghreifftiau o berfformiad adferol drwy gyfuno gwybodaeth archifol o’r capel Cymraeg yn 

ogystal â gwybodaeth o’r repertoire i amlygu swyddogaeth perfformiad wrth greu ymdeimlad 

o gymdogaeth.   

Gellid dweud fod Schechner a Taylor yn ymdebygu yn y modd y maent yn gweld dylanwad 

arferion Eingl-Americanaidd, neu Ewro-Americanaidd, ar y byd, ac yn cydnabod bod y ffyrdd 

o fynegiant nad ydynt yn cydfynd â’r modd hwn o fynegiant yn cael eu hystyried yn ‘arall.’  

Dywed Schechner: ‘A certain kind of Euro-American cultural style is being extended, imposed, 

willingly received (the reactions differ) by many peoples in all parts of the world.’39 Hynny yw, 

bod y diwylliant hwn yn cael ei dderbyn fel arddull cydnabyddedig, safonol, a bod diwylliannau 

eraill yn rhai amgen.  Mae hyn yn duedd a gaiff ei atsain gan ymarferwyr ac ysgolheigion 

astudiaethau perfformiad cyfrwng Cymraeg, ac mae’r ffaith na ellir cofnodi elfennau o 

ddiwylliant perfformiadol Cymraeg yn archifol yn rheswm dros ddewis astudiaethau 

perfformiad i edrych ar repertoire.  Trafodaf hyn ymhellach maes o law wrth drafod sut y gall 

astudiaethau perfformiad fod yn berthnasol yng nghyd destun y capel Cymraeg.  Ond dyma 

nawr edrych yn fanylach ar sut y mae gwaith Richard Schechner wedi ei ddylanwadu gan 

astudiaethau o ddefod a theatr dwyreiniol, a beth y gallwn ddirnad am swyddogaeth defod 

yng ngoleuni astudiaethau perfformiad a’r capel Cymraeg. 

Mae astudiaethau Richard Schechner o berfformiad wedi eu dylanwadu’n drwm gan 

anthropoleg.  Ysgrifenna’n eang ar sut y mae perfformiadau defodol, a thystio i rhain mewn 

diwylliannau Dwyreiniol, wedi dylanwadu ar ei syniadaeth fel ysgolhaig.  Cafodd ei 

ddylanwadu’n fawr gan anthropolegwyr megis Victor Turner, a oedd yn gweld defod fel ffurf 

bwysig o esbonio cymdeithas.  Dywed Elizabeth Bell y canlynol am y modd yr oedd Schechner 

yn ystyried Turner, ac am gyfraniad Turner i astudiaethau perfformiad yn ehangach: 
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Turner’s work is extremely important to performance theory for its characterization 
of life as drama.  Richard Schechner (1998b, 8) claims, “Turner’s gifts were many and 
he spent them generously...He taught that there was a continuous, dynamic process 
linking performative behaviour –arts, sports, ritual, play – with social and ethical 
structure: the way that people think abut and organize their lives and specify 
individual and group values.40 

Mae defodau yn berfformiadol, gan eu bod yn ffyrdd arbennig o ymddwyn cyson sydd wedi 

eu saernïo dros amser.  Yn ôl rhai anthropolegwyr, ni ddylid dibrisio effaith defod arnom.  Gall 

buddion defod fod yn driphlyg; gan beri i ni ystyried ein hunain yn nhermau dirfodol, ein clymu 

at gymuned, a’n clymu at le.  Hoffwn edrych ar y tri chysyniad hyn yng nghyd-destun y capel, 

gan fyfyrio ar sut y gall adlewyrchu ar ddefod fod o gymorth i mi wrth ystyried fy mherthynas 

â’r capel.  Gobeithiaf ganfod yn ogystal a oes gan ddefod rinweddau negatif a allant effeithio 

ar fy ymchwil. 

 

1.3 Defod a Pherfformiad 

Dywed Schechner ein bod yn tystio i ac yn cymryd rhan mewn perfformiadau lu yn 

feunyddiol.  Gellid dadlau fod y perfformiadau adferol hyn, neu’r arddangosfeydd o’r 

repertoire, yn deillio o ‘ritualized gestures and sounds.’41  Dywed Schechner: ‘Rituals are 

collective memories encoded into actions’42; mae defodau yn berfformiadau sydd yn 

arddangos arferion grŵp  o bobl.  Amrywia defodau o ran maint ac arwyddocâd, ond maent 

oll yn dynodi newid statws; gall rhai fod yn arferion personol sydd yn cael eu perfformio’n 

feunyddiol, a gall rhai fod yn ddefodau mawrion sydd yn nodi newid byd. 

Mae’r ‘defodau newid byd’ rites de passage yn bethau sydd yn cael eu gweithredu ar ffurf 

perfformiad.  Mae’r cyfieithiad Cymraeg hwn i derm Arnold Van Gennep yn un trawiadol, sydd 

yn amlygu pwysigrwydd y defodau hyn.  Trwy gymryd rhan ynddynt, mae’ch sefyllfa yn y byd 

yn newid.   Cyniga’r capel sawl math o ddefod i ni; bedydd, defod derbyn i’r capel, priodas, ac 

angladd.   Yn ôl Arnold Van Gennep, gall y profiad trawsnewidiol sy’n cael ei greu gan ddefod 

wneud i’r bod personol uno ‘...to the great rhythms of the universe.’43  Mewn byd sy’n 
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gynyddol seciwlar, sy’n dibynnu ar gysylltiadau amhersonol, gall defod fod yn fodd o’n 

hatgoffa o’n perthynas ni a’r byd o’n hamgylch, ac o wneud i ni ystyried ein hunain mewn 

termau dirfodol.  

Mae Van Gennep o’r farn fod defodau yn rhan bwysig o’n byd fel cysonyn.  Nid yn unig y 

defodau newid byd, ond y rhai calendraidd yn ogystal.  Mae defodau felly yn amlwg iawn yn 

y capel.  Clywn am y croeshoelio adeg Pasg, cawn gyrddau diolchgarwch adeg cynhaeaf, ac 

wrth gwrs drama’r geni adeg Nadolig.  Mae mynd i’r capel yn ein hatgoffa o lle rydym yn y 

flwyddyn mewn modd amserol, neu mewn modd ysbrydol wrth gofio am gylch bywyd Crist.  

Mae mynd i wasanaeth wythnosol yn rhan o’n harfer wythnosol.  Beth bynnag sy’n digwydd 

yn ein bywydau beunyddiol ni fel capelwyr, cyniga’r capel ddefodau cyson, sy’n rhoi llinyn 

amser dibynnol i ni.  Tu hwnt i’r defodau hynny sydd yn dynodi neu’n dathlu adegau arbennig 

bywyd, ceir defodau bychain amrywiol sydd yn digwydd yn wythnosol yn y capel; teuluoedd 

yn mynd ati i eistedd yn yr un sedd, y gynulleidfa yn codi i ganu wrth weld y ‘codwr canu’ yn 

gwneud hynny, a’r gynulleidfa yn gostwng pen i weddïo yn enghreifftiau o hyn.   Mae’r 

rhychwant o ddefodau sydd yn cael eu perfformio yn y capel yn eang. 

Gall defod nid yn unig gynnig cysondeb amseryddol i ni, ond gall ein hatgoffa yn ogystal o’r 

bobl a’r gymuned yr ydym yn perthyn iddi.  Bathwyd y term communitas gan Victor Turner i 

ddisgrifio profiad grŵp o bobl a’r modd y perthnasant i’w gilydd.  ‘I have described this way 

by which persons see, understand, and act towards one another...as essentially “unmediated 

relationship between historic, idiosyncratic, concrete individuals.”’44   Yn y fan hon mae’n nodi 

fod communitas yn digwydd wrth i bobl ddod at ei gilydd, lle’r gellid cysylltu â’r gorffennol 

neu ddiwylliant drwy ymarfer yr un defodau ag yr ymarferir yn draddodiadol gan y diwylliant 

hynny.  Pwysleisia er bod hyn yn weithgaredd lle y daw pobl at ei gilydd megis grŵp, bod 

hunaniaeth unigol y bobl sydd yn cymryd rhan yn ddigyfaddawd. 

Gall communitas fod yn brofiad sy’n cael ei deimlo yn yr eiliad o weithredoedd defodaidd, 

gyda’r holl bobl sy’n rhan o’r ddefod yn tystio iddo.  Dywed Turner:  ‘in rites de passage, men 

are released from structure into communitas only to return to structure revitalized by their 

experience of communitas.’45  Edrychwn ar briodas anghydffurfiol fel enghraifft o ddefod 
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newid byd mewn capel lle y profir communitas.   Mae’r gynulleidfa’n dyfod i’r capel, ac yno’n 

aros gyda hwy fel arfer y mae’r priodfab.  Mae’r gynulleidfa’n gallu tystio i’w bresenoldeb, i’w 

nerfusrwydd efallai.  Wedyn daw’r briodferch i mewn, gyda’r gynulleidfa yn ei gweld yr un 

pryd a’r priodfab.  Wrth gwrs, mae gan y gynulleidfa gyfle i fod yn weithredol yn ystod y 

gwasanaeth priodasol, pan fo’r pregethwr yn gofyn iddynt yn uniongyrchol os ydynt yn 

gwybod am unrhyw faterion a all atal y briodas rhag digwydd.  Mae’r priodfab a’r briodferch 

yn gwneud eu haddunedau, ac wrth i’r pregethwr eu cyhoeddi’n ŵr a gwraig, mae eu statws 

yn y byd wedi newid.  Mae’r gynulleidfa a’r sawl sy’n priodi wedi bod yn rhan o’r digwyddiad 

hwn, wedi profi rhywbeth sydd yn eu saernïo fel grŵp, sef communitas. 

Dichon fod cynifer y defodau yn y capel yn ychwanegu at agosatrwydd y bobl sy’n cyd-

fynychu’r lle.  Maent yn profi communitas yn wythnosol mewn defodau bychain.  Mae’n 

debyg felly, fod edrych ar ddefod yn ddefnyddiol er mwyn esbonio agosatrwydd cymdogaeth 

y capel at ei gilydd, gan fod y defodau a berfformir yn clymu pobl at ei gilydd. 

Noda Turner fod tair adran i ddefod.  Yn gyntaf, cawn yr arwahaniad, dyma’r cyfnod cyn y 

ddefod pan fo’r sawl sydd yn cymryd rhan yn ymbaratoi i ymadael â’i stâd bresennol.  Gall yr 

adran hon gynnwys hyfforddiant neu gyfnod ymbaratoi ysbrydol ar gyfer y newid hwn.  Mewn 

priodas, y cyfnod hwnnw wrth i’r briodfab a’r briodferch ymbaratoi ar gyfer y briodas, cyn 

cyrraedd y capel ac wrth iddynt gyrraedd.  Wedyn yr ail ran, sef pan mae’r sawl sydd yn cymryd 

rhan ar y trothwy rhwng eu hen stâd a’u stâd newydd.  Mae’r pâr sy’n priodi ar yr ymylon, 

neu’r trothwy, rhwng y rhan gyntaf a rhan olaf y ddefod pan maent yn dweud eu haddunedau.  

Ys dywed Turner am fodau trothwyol: ‘Liminal entities are neither here nor there; they are 

betwixt and between the positions assigned and arrayed by law, custom, convention, and 

ceremonial.’46  Y rhan olaf yw pan mae’r sawl wedi cyflawni gweithred y ddefod ac wedi 

cyrraedd cydgrynhoad.  Yng nghyd-destun priodas felly, dyma’r pwynt/ystâd pan fo’r cwpwl 

wedi cael eu cyhoeddi’n ŵr a gwraig. 

Yn y profiad o fod mewn stad drothwyol y cawn brofi’r teimlad o fod rhwng dau fyd, fel y 

dywed Van Gennep:  ‘Whoever passes from one to the other finds himself physically and 

magico-religiously in a special situation for a certain length of time: he wavers between two 
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worlds.’47  Mae profi ystâd trothwyol, drwy fod yn rhan weithgar o ddefod neu trwy dystio 

iddo, yn creu communitas.   

Ymhelaetha Schechner ar hyn gan ddweud bod yna ‘liminal’ (trothwyol-gorfodol) a ‘liminoid’ 

(trothwyol-gwirfoddol).  Hynny yw, mae yna ddefodau newid byd sydd yn rhan gorfodol o’ch 

bywydau, yn bethau sydd yn ddisgwyliedig ohonoch; megis bedydd, priodas ac angladd.  Fel 

arall mae’r defodau yn wirfoddol; pethau y gallech eu hystyried fel hamddena.  Ag eithrio bod 

yn rhan flaenllaw o’r defodau newid byd, mae mwyafrif defodau’r capel yn wirfoddol: y 

cyrddau wythnosol, y tripiau ysgol Sul, y te yn y Festri. Ond nid yw rhain yn hollol debyg i rai 

defodau liminoid seciwlar; bowlio deg, neu ymweliad a’r sinema.  Dichon fod arwyddocâd 

sydd y tu hwnt i’r hamdden i ddefodau liminoid mewn capel gan fod elfen ysbrydol, grefyddol 

yn perthyn iddynt.  Mae pob defod felly yn clymu pobl at ei gilydd, ond yn ogystal yn caniatau 

mynediad i unigolion a chymdogaeth at eu ffydd.  

Defnyddia Turner y term social drama (drama gymdeithasol) i ddisgrifio modd o edrych ar sut 

y mae cymdogaeth yn perfformio eu hunain.  Dywed, ‘Social dramas occur within groups 

bounded by shared values and interests of persons and having a real or alleged common 

history.’48  Mae strwythur benodol i ddrama gymdeithasol yn ôl Turner, ac mae’n hollbwysig 

er mwyn dadlennu digwyddiadau pwysig a thywys cymdogaethau trwy eu bywydau.  Dywed; 

‘it is our native way of manifesting ourselves to ourselves and, of declaring where power and 

meaning lie and how they are distributed.’49  Mae’r dyfyniad hwn yn allweddol yng nghyd-

destun yr ymchwil hwn.  Yn ôl Turner, gall dramâu cymdeithasol ddatgelu pwy ydym ni i’n 

hunain, gan ein hatgoffa o strwythurau’r gymdogaeth yn ogystal.  Mae arferion perfformiadol, 

megis defod neu ddrama gymdeithasol yn fodd o adnewyddu cymdogaeth trwy ddefnyddio 

ffurfiau perfformiadol. Ni ellid tanbrisio cymryd rhan mewn drama gymdeithasol, gan y dywed 

Turner bod ei hymarfer yn sicrhau goroesiad cymdogaeth; ‘the drama remains to the last 

simple and ineradicable, a fact of everyone’s social experience, and a significant node in the 

developmental cycle of all groups that aspire to continuance.’50  Yng nghyd-destun yr ymchwil 
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hwn felly, gellir sefydlu bod drama gymdeithasol yn hollbwysig i barhad cymdogaeth, ac mai 

ffurfiau perfformiadol a ddefnyddir er mwyn ei chyfathrebu. 

Trwy berfformiad mewn amodau arbennig, rydym yn caniatáu mynediad ac uniaethiad i 

ddigwyddiadau tebyg o’r gorffennol.  Batha Schechner y term ‘actualizing’, neu wireddiad:  

‘The actualization is the making present of a past time or event’.51  Cyfeiriodd yr ysgolhaig 

Cymreig Lisa Lewis at y profiad hwn wrth roi papur yn y capel lle bu ei Thadcu yn pregethu:  

Standing here, in this pulpit, in Capel Pennant in Ceredigion, I am extremely conscious 
of the overlapping of layers of times and spaces.  In Celtic mythology (much of which 
is pre-Christian) this is a relatively normal experience – the otherworld is not above, 
below, or benneath this world.  It coincides, coexists with it.52  

Sonia am y profiad trosgynnol, ymgorfforedig a oedd yn bresennol yn y gofod arbennig 

hwnnw, gwireddiad sy’n ymwneud â chysylltiad teuluol, defodol (perfformiadol) a gofodol.  

Mae’r profiad hwn yn sicr yn rhan o’r repertoire, nid yw’n archifol, ac o ganlyniad mae’n 

brofiad a all fynd yn angof neu ellir ei ddi-brisio gan nad yw’n un a all gael ei gofnodi mewn 

modd testunol yn hawdd.  Mae’n rhan o draddodiad perfformiadol y capel Cymraeg. 

Dywed Schechner wrth drafod perfformiad adferol, fod person, wrth berfformio, yn cyrraedd 

cyflwr gwahanol o’i hunan: 

While performing, he no longer has a “me” but has a “not not me,” and this double 
negative relationship also shows how restored behavior is simultaneously private and 
social.  A person performing recovers his own self only by going out of himself and 
meeting others – by entering a social field.  The way in which “me” and “not me,” the 
performer and the thing to be performed, are transformed into “not me...not not me” 
is through the workshop-rehersal/ritual process.  This process takes place in a liminal 
time/space and in the subjunctive mood.  The subjunctive character of the liminal 
time/space is reflected in the negative, antistructural frame around the whole 
process.53 

Yr hyn a hoffwn nodi o’r dyfyniad hwn yw cyflwr y perfformiwr yn y weithred berfformiadol o 

fewn y ffrâm.  Rydym wedi trafod fod person yn medru datgelu gwybodaeth am ei hunan 

drwy’r archif yn ogystal â’r repertoire, ond wrth ddatgelu ei repertoire, pwy ydyw?  Gallwn 

gasglu o ddyfyniad Schechner bod  dealltwriaeth nad yw pobl yn fodau cyffredinol, ond bod 
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iddynt hunaniaeth fel unigolion, ac wrth berfformio mewn gweithgaredd cromfachog, maent 

yn cyflwyno fersiwn o’u hunain.  Os yw hyn yn wir am hunaniaeth unigol, yna beth y gellid ei 

ddweud am grwpiau sydd yn gwneud yr un peth?  Wrth ystyried profiad Lisa Lewis, gellid 

dadlau fod y profiad hwn o fod yn ‘not not me’ yn galluogi iddi, ys dywed Schechner, i ymestyn 

allan o’i hunan i ofod trothwyol cymdeithasol, gan, yn yr un foment adael i drosgynoldeb y 

foment ei chyrraedd fel unigolyn.  Gall y ffaith fod y gofod yn llawn nid yn unig atgofion 

personol, ond olion o orffennol teuluol ac ysbrydol, beri i’r profiad fod yn ddirfodol.  Gellid 

dweud fod perfformiad adferol mewn man cysegredig yn rhoi unigolyn mewn ystâd ddiddorol 

mewn perthynas â’i hunan a’i gymdogaeth.   

Mae’r anthropolegydd Clifford Geertz yn credu y gall defod adnewyddu a chynnal bobl.  

Dywed ef: 

It is in some sort of ceremonial form...that the moods and motivations which sacred 
symbols induce in men and the general conceptions of the order of existence which 
they formulate for men meet and reinforce one another.  In a ritual, the world as lived 
and the world as imagined, fused under the agency of a single set of symbolic forms, 
turn out to be the same world, producing thus that idiosyncratic transformation in 
one’s sense of reality...Whatever role divine intervention may or may not play in the 
creation of faith – and it is not the business of the scientist to pronounce upon such 
matters one way or the other – it is, primarily at least, out of the context of concrete 
acts of religious observence that religious conviction emerges on the human plane.54 

Cynigia’r dyfyniad hwn ddau beth pwysig, sef y modd y mae perfformio defod yn creu byd, a 

bod canlyniadau’r ddefod yn medru newid realiti.  Hynny yw, mae defodau yn drawsnewisiol.  

Yn ogystal, noda Geertz bod modd trafod defodau crefyddol drwy dystio iddynt, ond 

rhybuddia rhag peidio a bod yn rhy wyddonol yn y modd y dynesir at geisio diffinio a deall 

digwyddiadau crefyddol. 

Yn ôl Schechner, y bobl mewn seremoni sydd yn creu pensaernïaeth y lle: 'In many ceremonies 

the principal architectural element is people- how many there are, how and where they move, 

what their interactions are, whether they participate or watch or do both.’55  Gall hyn fod yn 

allweddol wrth ystyried apêl y capel at ei gymdogaeth; y bobl yno sydd wedi creu profiad yn 

y capel.  Eu canu bywiog, eu gweddïo heddychlon sydd wedi ffurfio atgofion o fewn y lle.  

Maent yn gymaint rhan o’r bensaernïaeth â’r pulpud, y sêt fawr a’r côrau (‘pews’).  Byddaf yn 
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ystyried yn hwyrach briodweddion lle neu ofod, a’r hyn y maent yn cyfrannu at weithredoedd 

perfformiadol. 

Â Schechner ymlaen i nodi ei fod yn teimlo fod y modd gorllewinol o wahanu'r gynulleidfa 

rhag y perfformwyr mewn adeilad yn rhywbeth annaturiol, yn cyfyngu’r modd y dymuna 

person symud yn reddfol mewn seremoni neu ddefod.  Efallai, mewn capel, ei fod yn anodd 

ymddwyn mewn modd cwbl ysbrydol pan fo’r bensaernïaeth adeiladol yn atal person rhag 

gwneud hynny.  Mae’r dyluniad yn ffurfiol, gyda’r pregethwr, neu’r perfformiwr yn wynebu’r 

gynulleidfa/cynulliad, ar blatfform ar wahân.   

Fel y soniwyd yn gynharach, mae Van Gennep o’r farn y gall person brofi cysylltiad ysbrydol 

gyda’r byd sydd o’i amgylch mewn defod. Mae Schechner yn credu fod yr angen am y 

cysylltiad hwn mor bwysig fel bod person yn troi yn ôl i’r gwreiddiau ysbrydol isymwybodol 

sydd ganddo er mwyn creu theatr newydd heddiw.  Dyweda:  ‘I think people in the west are 

whole-seeking in ways and on a scale not experienced in our culture for hundreds of years.’56 

Hynny yw, mae pobl eisiau profiadau ysbrydol er mwyn teimlo’n gyflawn.  Noda Schechner 

enghreifftiau o gyfarwyddwyr theatr Gorllewinol arbrofol sydd wedi troi eu golygon at ddefod 

fel ffurf o berfformio a all gynnig hyn, ac awgryma bod yna awydd gan bobl i gysylltu â’r 

trosgynnol, gan nad yw’n digwydd yn y modd y cymdeithaswn yn ein bywydau beunyddiol 

Gorllewinol bellach.   

Ystyriwn hyn yng nghyd-destun yr hyn yw perfformiad yng nghyd-destun y capel Cymraeg, a’i 

swyddogaeth yn y broses o greu ymdeimlad o gymdogaeth.  Mae rhychwant eang o ddefodau 

i’w cael yn y capel Cymraeg sy’n gofyn am ymddygiad/mynegiant perfformiadol wahanol.  O 

ystyried y modd y gall defodau gynnig communitas, mae iddynt swyddogaeth flaenllaw yn y 

modd y crëir ymdeimlad o gymdogaeth.  Mae’n werth ystyried hefyd fod gan defod mewn 

capel swyddogaeth ysbrydol sydd yn ymwneud â chredo cymdogaeth, ac efallai fod yr elfen 

hon yn cynnig haen arall o ystyr iddynt, y tu hwnt i’r hyn y dywed Schechner a fyddai ar gael 

mewn gweithdy perfformiad.  Gall perfformiad o ddefod berthnasol gyda’r amodau cywir 

ganiatau mewnwelediad i’r trosgynnol.  Wrth ystyried profiad Lisa Lewis, gellir dweud y gall 
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cyfuniad o ofod cyfarwydd ac ymwybyddiaeth o arferiad gynnig agosatrwydd at wireiddiad a 

theimlad o gymdogaeth sydd yn ymestyn y tu-hwnt i’r presennol. 

Yn fyr felly, wrth edrych ar ddefodau, gwelwn fod ganddynt bosibiliadau dirfodol, a’u bod yn 

cynnig modd i berson gysylltu â’i ochr ysbrydol.  Maent yn cynnig y profiad o communitas i 

berson, sef uniaethiad â’r gymdeithas o bobl sydd o’i amgylch, ys dywed Schechner: ‘Ritual is 

also a way for people to connect to a collective, to remember or construct a mythic past, to 

build social solidarity, and to form of maintain a community.’57  Wrth edrych yn fanwl ar 

ddefod, gallaf ddeall fy atyniad at y capel a’r gafael sydd gan y lle arnaf gan fod defod yn creu 

communitas.  Mae cynifer y defodau felly yn cyfrannu at greu ymdeimlad cryf o gymdogaeth 

yn y capel, felly gall y gymdogaeth hefyd berthyn at y lle yn ogystal â’i gilydd.  Gall syniad 

Turner o ddramâu cymdeithasol, a’u pwysigrwydd wrth ddatgelu’r gymdogaeth i’w hunain, 

fod yn bwysig deall bod angen arferion perfformiadol er mwyn i’r gymdogaeth honno oroesi. 

O edrych ar rai o syniadau sylfaenol astudiaethau perfformiad a defod, ac o ganolbwyntio ar 

Taylor a Schechner, gwelwn fod mynegiant perfformiadol yn medru clymu pobl at eu 

diwylliant a saernïo hunaniaeth grŵp o bobl.  Mae’r rhain yn syniadau y gellir eu cymhwyso 

at draddodiadau sawl diwylliant, felly dyma symud ymlaen i edrych ar sut y gall syniadaeth 

felly fod yn berthnasol i gyd-destun yr ymchwil.  Trafodir yn y darn nesaf gogwyddau ar 

astudiaethau perfformiad sydd yn dyfod o Gymru er mwyn egluro paham fod y maes yn 

bwysig i fynegiant diwylliannol Gymraeg. 

Er bod llawer o waith Schechner yn ymwneud â chanfod modd byd-eang o drafod syniadaeth 

perfformiad, mae’n bwysig deall ei fod ef, fel nifer o ymarferwyr ac academyddion, wedi ei 

leoli yn y Gorllewin.  Er cyn bwysiced yw ei ymgais i geisio dirnad defod a pherfformiad nad 

ydyw’n ymwneud â’i gyd-destun diwylliannol ef, mae ei oddrychedd, yn ymwybodol neu’n 

anymwybodol, yn dyfod o safle Ewro/Americanaidd.  Mae Rustom Bharucha, sydd yn 

ysgolhaig o’r India, yn meddwl bod ymgeisiadau gan ymarferwyr ac academyddion felly i 

ddeall traddodiad perfformiadol yr India yn ethnoganolog, ac yn ffafrio dehongliadau 

personol wrth drafod gwaith perfformiadol neu theatr ryngddiwylliannol, heb ystyried cyd-

destun na dylanwad hanes ar draddodiad.  Mae Bharucha’n feirniadol o Richard Schechner er 

enghraifft, gan nad yw hwnnw ym marn Bharucha, yn talu sylw digonol i’r modd y mae’r 
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traddodiad yn rhan o gyd-destun.  Mae’n ei feirniadu am flaenoriaethu darganfyddiadau 

hunanol dros ofal am draddodiad: 

Not once does Schechner seem to question the validity of his modes of seeing to 
address the experience of the Ramila in an Indian context.  What concerns him is his 
experience, which he documents through excerpts from his notebook, random 
images, interviews, maps, charts, and analogies to specifically Euro-American cultural 
stimuli.58 

Ceir awgrym fod eraill yn gweld methodolegau Schechner yn anghyson neu’n annherfynol.  

Dywed Heike Roms: ‘Yn ei lawlyfr rhagarweiniol i’r pwnc [astudiaethau perfformiad], dywed 

Richard Schechner, un o’i sylfaenwyr, ei bod yn ‘wide open field’ (er nad yw hynny yn ei atal 

rhag cynnig amlinelliad ohono).’59  Hynny yw, er fod Schechner yn cydnabod  mawredd 

ansefydlogrwydd pwnc astudiaethau perfformiad, mae’n ceisio ei ddehongli yn ei gyd-destun 

ef. 

Ond mae mwy na defnydd hunanol o syniadaeth a thraddodiad wrth wraidd beirniadaeth 

Bharucha.  Mae ei rwystredigaeth yn ymwneud â meddylfryd trefedigaethol sydd yn sefydlu 

diwylliannau lleiafrifol fel yr ‘arall’: 

Colonialism, one might say, does not operate through principles of ‘exchange.’  Rather, 
it appropriates, decontextualizes, and represents the ‘other’ culture, often with the 
complicity of its colonized subjects.  It legitimates its authority only by asserting its 
cultural superiority.60 

Hynny yw, daw astudiaeth Schechner o ddefod mewn cyd-destunau nad yw ef wedi ymdrochi 

ynddynt o safbwynt  diwylliannol.  Cwestiyna Bharucha a yw’n foesol gywir i ddatgan mai 

‘dyma sut y mae’r diwylliant hwnnw yn perfformio’ os nad oes cydnabyddiaeth o draddodiad 

a safle trefedigaethol.  Nid ymgais yw hwn i bardduo Richard Schechner nac archwiliadau 

anthropolegol eraill, gan ei fod yn cynnig terminoleg defnyddiol a mewnwelediad unigryw at 

faes eang.  Yn hytrach, mae’n rhybudd rhag peidio â derbyn archif un archwilydd fel y gair 

diamod ar repertoire eraill.  Yn hynny o beth, yn yr ymchwil hwn gallaf gyfrannu fy argraffiadau 

a fy nghanfyddiadau i fel un llais yn nghlytwaith y capel Cymraeg. 

                                                           
58 Rustom Bharucha, Theatre and the World: Performance and the Politics of Culture, (London and New York: 
Routledge, 1993) t. 30 
59 Roms, 2005, t. 86  
60 Bharucha, 1993, t. 2 
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1.4 Bywyd yn berfformiad a Damcaniaeth Gweithred Siarad (Speech Act Theory) 

Hoffwn symud ymlaen nawr i ystyried syniadaeth y cymdeithasegydd Erving Goffman 

ynglŷn â pherfformiad.  Mae ef o’r grêd fod person yn perfformio ym mhob math o 

sefyllfaoedd cymdeithasol, nid yn unig mewn defodau a sefyllfaoedd ffurfiol fel yr ydym wedi 

eu hystyried hyd yma.  Dywed ef:  ‘A ‘performance’ may be defined as all the activity of a 

given participant on a given occasion which serves to  influence in any way any of the other 

participants.’61  Mae’n sôn fod person yn ymddwyn mewn modd arbennig er mwyn dangos y 

fersiwn o’i hun yr hoffa ei gyfleu mewn sefyllfa benodol.  Mae Goffman yn ei astudiaeth yn 

cromfachu digwyddiadau beunyddiol a’u dadansoddi fel perfformiad. Ond os ydym, ys dywed 

Goffman, yn perfformio ein hunain, boed yn ymwybodol neu’n anymwybodol, mewn 

sefyllfaoedd cymdeithasol, yna dichon ein bod yn gwneud hynny mewn capel.  Mae 

syniadaeth Goffman yn ddiddorol, ond teimlaf nad yw’n adeiladol i ystyried pob sefyllfa 

gymdeithasol fel perfformiad amcanus, gan fod hyn yn tynnu oddi ar y teimlad diffuant sydd 

yn bodoli mewn cymdeithasau unigol, a’i wneud yn astudiaeth gyffredinol.  Beirniadir 

Goffman am iddo orsymleiddio sefyllfaoedd cymdeithasol a’u dadansoddi yn unol â’i gilydd.  

Dywed y cymdeithasegydd John Girdwood nad yw Goffman yn rhoi sylw digonnol i sut yn 

union y mae person yn dadansoddi natur gweithredoedd, gan gyffredinoli profiad; 

‘Essentially, human beings interpret each other’s actions as the means of acting toward one 

another.  Goffman fails to provide sufficient credence to the intentional, conscious, and 

subconscious nature of actions.’62  Diddorol yw ystyried meddylfryd y daearyddwr a’r 

athronydd Yi-Fu Tuan, sydd yn credu ein bod yn perfformio mewn gofod, ond bron yn 

anymwybodol.  Gall hyn ddigwydd yn gorfforol yn ogystal ag yn gymdeithasol.  Mae’r llwybrau 

pensaernïol o fewn y capel yn cyfrannu at gymell person i symud mewn modd arbennig.  

Mewn capel, er enghraifft, mae’r ystlys (aisle) yn ein harwain at y corau, ac wrth eistedd yn y 

corau cawn ein cymell i edrych ar y sêt fawr.  Mae’r modd arbennig y symudwn mewn gofod 

                                                           
61 Goffman, 1990, t.26 
62 John Girdwood.  The Construction of Reality: A Critique of Erving Goffman, Girdwood Research (2010) 
<http://johngirdwood.com/2010/02/14/the-construction-of-reality-a-critique-of-erving-goffman/> 

  



 
 

38 

yn benodol ac yn berfformiadol.  Dywed Tuan: ‘We do many things efficiently but unthinkingly 

out of habit.  It is uncanny to watch people acting with skill and apparent purpose and yet 

know they perform unconsciously.’63 

Mae Goffman o’r grêd fod pobl weithiau yn ffurfio tîm, ac yn cyd-weithio er mwyn creu a 

pherfformio’r ddelwedd gywir.  Dywed ef nad yw’r tîm yn dibynnu ar strwythurau 

cymdeithasol ond yn hytrach: ‘in relation to an interaction or series of interactions in which 

the relevant definition of the situation is maintained.’64  Yng nghyd-destun y capel felly, y 

gweithgareddau a’r defodau sydd wedi uno’r gymuned i fod fel tîm.  Ymdebyga hyn at y 

cysyniad fod communitas yn creu’r teimlad o berthyn i grŵp.  Â Goffman ymlaen i sôn fod y 

tîm yn cydweithio’n fwriadol, er mwyn cyfleu’r cysyniad o undod.  Mae ystyried syniadaeth 

Goffman o dîm yn ein harwain at gyfosodiad diddorol yn yr astudiaeth hon o berthnasedd 

syniadaeth o faes astudiaethau perfformiad at yr hyn a ddigwydda mewn capel.  Ar un llaw, 

mae Turner a’i debyg yn pwysleisio fod y cyflwr trothwyol mewn defod, eiliad ysbrydol rhwng 

un lle a’r llall, yn fodd o greu communitas.  Dyma astudiaeth o berfformio mewn termau 

greddfol ac ysbrydol.  Mae Goffman ar y llaw arall yn pwysleisio fod unrhyw berfformiad yn 

fwriadol ac yn amcanus.   

Noda Goffman y gwahaniaeth rhwng y rhanbarth blaen a’r rhanbarth ôl 

(backstage/frontstage) fel llefydd perfformio.  Dywed fod perfformiadau ffurfiol yn tueddu 

ddigwydd yn y rhanbarth blaen, ac yna fod awyrgylch mwy anffurfiol yn y rhanbarth ôl.  

Defnyddia fwyty fel un o’i enghreifftiau; gyda’r gweinyddwyr yn perfformio eu rolau cwrtais 

ac atebol tra ym mlaen y bwyty, ond wrth groesi i mewn i’r gegin, y rhanbarth ôl, yn llacio ar 

hyn.  Dywed Goffman am y stafell ôl:  ‘Here the performer can relax; he can drop his front, 

forgo speaking his lines, and step out of character.’65  Diddorol yw ystyried y cysyniad hwnyng 

nghyd-destun y capel a’r festri.  O’m mhrofiad i, mae aelodau’r capel, gan gynnwys y 

pregethwyr a’r diaconiaid, yn ymddwyn mewn modd gwahanol wrth fynd i’r festri.  Er mai’r 

un bobl ydynt, a’r un teitlau sydd yn perthyn iddynt, nid ydynt bellach yn ymddwyn yn y modd 

mwy ffurfiol neu feddylgar sydd i’w weld yn y capel ei hun (er bod yr awyrgylch cwrtais yn dal 

i fodoli.)  Mae’n rhyfedd meddwl bod ffurfioldeb y rolau hyn yn cael eu diosg trwy wneud 

                                                           
63 Yi-Fu Tuan, Space and Place: The Perspective of Experience, (London and New York: University of Minnesota 
Press, 1977), t. 69 
64 Goffman, 1990, t. 108 
65 Goffman, 1990, t. 115 
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rhywbeth mor naturiol â chroesi trothwy drws i’r festri, ond eto mae’n weithred gwbl naturiol 

gan fod aelodau’r capel yn hen arfer â hyn.  Hefyd, mae ‘na strwythurau gwahanol yn perthyn 

i wahanol rhanbarthau yng ngofod y capel sydd yn gofyn am ymddygiad gwahanol.  Y 

pregethwr sydd wrth y llyw o fewn y capel, a’i air ef sydd yn rheoli.  Ond wedyn yn y festri, 

mae’r ffiniau hyn yn diflannu.  Mae’r sefyllfa yn fwy anffurfiol, gyda’r menywod yn gwneud y 

te, a phawb yn gyfrifol am wneud sgwrs.   

Mae ystyried syniadaeth Goffman yng ngyd-destun yr ymchwil hwn yn ddefnyddiol gan ei fod 

yn tanlinellu rheswm arall dros agosatrwydd person at gapel, sef adnabyddiaeth cymdogaeth 

y capel o’i gilydd, nid yn unig ar ffurf communitas defod, ond adnabyddiaeth anffurfiol yn 

ogystal.  Yn fy achos i, dwi’n adnabod cymdogaeth fy nghapel ers pan oeddwn yn ifanc, ac 

wedi cymdeithasu â nhw y tu allan i’r capel, yn adeilad y Festri, ar dripiau, ac yn llythrennol, y 

tu allan i’r capel!  Felly er ein bod yn dîm o gynulleidfa, yn barod i gymryd rhan ffurfiol yn 

nefodau’r capel, rydym yn gymdeithas anffurfiol, yn hapus i gymdeithasu pan fo’r amodau yn 

caniatau.   

Hoffwn symud ymlaen ac edrych ar lefaru fel modd o berfformiad, ac ym mha ffyrdd y gall 

edrych arno gyfrannu at fy ymchwil.  Mae’r capel Cymraeg cyfredol yn llawn llefaru.  Nid y 

pregethwr yn unig sy’n llefaru mewn gwasanaeth; mae diacon yn gwneud cyhoeddiadau, y 

gynulleidfa yn cyd-ganu a gweddïo, ac ar adegau, aelodau’r gynulleidfa a’r ysgol Sul yn cymryd 

rhan.  Wrth edrych ar arwyddocâd y llafar mewn gweithredoedd dywed yr ysgolhaig J.L Austin, 

y gall llefaru gadarnhau'r weithred, eich rhan yn y sefyllfa.  Gall cyfranogi mewn sefyllfa sy’n 

cael ei gadarnhau gan weithred llafar greu’r teimlad o communitas.   

Dywed J.L Austin mai modd o gyfathrebu perfformiadol yw’r hyn y mae ef yn ei alw yn  

‘performative utterance’ (ynganiad perfformiadol) gan ei fod yn: ‘indicates that the issuing of 

the utterance is the performing of an action’.66  Defnyddia’r gair ‘Gwnaf’ yn cael ei ddweud 

mewn priodas fel enghraifft o hyn.  Mae yngan y gair hwn yn y ddefod briodasol yn cyflawnu’r 

weithred briodasol, a dengys hyn bwysigrwydd y gair ar lafar i weithredoedd cyfnewidiol.  Heb 

y llafar, nid yw’r trawsnewid yn bosib.  Ond nid yw grym gweithred lafar wedi ei gyfyngu yn 

unig at ddefodau newid byd.  Ceir hyd iddo mewn defodau cyson yn y capel.  Mae’r cymundeb 
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mewn capel yn enghraifft o hyn.  Mae cymundeb yn ddefod sydd yn dyfod o Swper Olaf Iesu 

Grist, lle y dywedodd ef wrth ei ddisgyblion i fwyta’r bara i gofio am ei gorff ac yfed y gwin i 

gofio am ei waed.  Y mae i’r ddefod symboliaeth gymhleth, sydd wedi ei wreiddio yn y 

dealltwriaeth fod y gwin a ddefnyddir yn waed Crist a’r bara yw ei gorff,67 ac mae awdurdod 

gair y pregethwr yn y weithred lafar yn datgan wrth ei gynulleidfa mai cnawd Iesu yw’r bara, 

a’i waed yw’r gwin.  Dengys hyn i mi fod difrifwch yn perthyn i gyfnewidfa lafar, sydd a’r pŵer 

o drawsnewid sefyllfaoedd cymdeithasol.  Yn ôl Austin un o’r amodau i weithred lafar fod yn 

ddilys yw: 

(Ґ.1)Where, as often, the procedure is designed for use by persons having certain 
thoughts or feelings, or for the inauguration of certain consequential conduct on the 
part of any participant, then a person participating in and so invoking the procedure 
must in fact have those thoughts or feelings, and the participants must intend so to 
conduct themselves.68 

Heb grêd yn y weithred felly, mae’n ddi-rym.  Gallai hyn olygu fod y person nad yw’n credu 

yng Nghrist deimlo’n alltud, yn bell o’r bobl sydd yn credu, a theimlo bod addoli yn 

amherthnasol iddo.  Fodd bynnag, gall person nad yw’n credu yn yr hyn sydd yn cael ei lefaru 

ddal ati i gymryd rhan yn y weithred yn gorfforol, hyd yn oed os nad ydynt yn teimlo’r peth yn 

ysbrydol.  Er bod y gweithredoedd yn ysbrydol wag iddynt, gellid dadlau y gall y ffaith eu bod 

yno yn gorfforol, yn canu a chyd-weddïo yn cyfrannu at y teimlad o berthyn.  Gall swmp eu 

cyrff yn y gofod, a’u parodrwydd i gymryd rhan ychwanegu at y teimlad o communitas sydd 

yn cael ei brofi gan aelodau eraill y gynulleidfa.  Felly hyd yn oed os nad yw uniad cynulleidfaol 

yn hollol ysbrydol, mae dal i fod uniad corfforol gan fod y bobl hyn fel rhan o ddefod mewn 

gofod.   

Ceir beirniadaeth, fodd bynnag, o Austin ac athronwyr ieithyddol eraill, sydd yn nodi eu bônt 

yn ffafrio’r iaith Saesneg.  Hynny yw, bod eu syniadaeth am ffwythiant yr iaith Saesneg, yn ôl 

yr athronydd C.W.K Mundle, yn ‘universal features of human thought’.69  Â ymlaen i ddweud: 

Their study of ‘the logic of concepts’ usually turns out in practice to be about certain 
words , and sentences containing these words.  Then their conclusions are relative to 
the language to which these expressions belong, and if their conclusions apply also to 
some other languages, this is fortuitous.  As has been shown by some examples from 

                                                           
67 Mae statws y gwrthrychau a phresenoldeb Crist mewn cymundeb yn gwahaniaethu o fewn gwahanol 
draddodiadau Cristnogol ac o enwad i enwad. 
68 Austin, 1975, t. 15 
69 C.W.K Mundle, A Critique of Linguistic Philosophy, (Oxford: Clarendod Press, 1970), t. 120 
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Welsh and Ancient Greek, different languages generate different so-called conceptual 
problems; and many such problems need to be resolved by changing the language in 
question not simply describing it as Austin did.’70 

Gan mai iaith ffurfiol ac nid awgrymog y defnyddir yn y capel mewn defodau ffurfiol, credaf y 

gellir ei ddadansoddi yn nhermau Austin.  Ond credaf hefyd fod canfyddiad Mundle yn holl 

bwysig yng nghyd-destun mynegiant diwylliant lleiafrifol. Ni ellir defnyddio enghreifftiau o 

iaith a diwylliant arall er mwyn ceisio diffinio pob diwylliant; nid yw ieithwedd un diwylliant 

yn ddrych i ieithwedd diwylliant arall.  Mae hyn yn cydsynio gyda syniadaeth Taylor nad yw 

ffyrdd o wybod archifol yn gymwys at ddisgrifio gwybodaeth am bob diwylliant gan nad yw’n 

cynnig mynediad at ffurfiau eraill o wybodaeth, sef y repertoire.   

Diddorol yw sylwadau Mike Pearson a Michael Shanks ynglŷn â’r defnydd ymarferol o lais o 

fewn y gofod.  Maent o’r farn y gall yngan o fewn y gofod awgrymu profiad yn debyg i’r hyn 

oedd/sydd yn cael ei brofi gan selogion y lle;  

Not to say that this is what happened but to say this is what the effect could have been 
had these vocal expositions occured.  And perhaps the best ways to understand this 
might be to go there ourselves and try ourselves, to engage the site, using our 
contemporary voices as a kind of ‘experimental archaeology of phenomena’.71 

Mae llais yn rhywbeth sydd wedi atseinio o fewn y muriau a chanu nodau, yn y modd yr oedd 

traed yn cerdded yr un llwybrau.  Gall defnyddio’r llais mewn man penodol o bosibl ddatgelu 

rhywbeth i ni am y profiad o leisio yn y gorffennol felly.   

 

1.5 Perfformio Cymreictod 

Bodola ysgol Gymreig o academyddion ac ymarferwyr a gredant fod perfformiad yn rhywbeth 

sydd yn amlwg ac yn hanfodol i’r Cymry.72  Dywed yr ysgolhaig Lisa Lewis; ‘There are specific 

practices performed in Welsh culture that are indeed stored in the memory and transmitted 

through their performance in time and space.’73  Dyweda yn fan hyn y gall cenedl fynd ati i 

                                                           
70 Mundle, t. 132 
71 Mike Pearson, Michael Shanks, Theatre/Archaeology, (London and New York: Routledge, 2001), t. 127 
72 Er y gellid trafod y Cymry fel cenedl mewn sawl cyd-destun, yn yr ymchwil yma defnyddiaf y term ‘Cymry’ i 
olygu’r Cymry Cymraeg, gan mai gyda capeli’r Cymry Cymraeg yr ymwnâ’r ymchwil hwn.   
73 Lisa Lewis, ‘Welsh-language production/Welsh-language performance: the resistant body’, Studies in Theatre 
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ddiffinio’i hun drwy fynegiant perfformiadol.  Credaf y gellid edrych ar gapel Cymraeg yn yr 

un modd ag yr edrychir ar y genedl Gymraeg.  Dywedaf hyn gan mai’r un egwyddorion sydd 

yn diffinio’r ddau ar raddfeydd gwahanol.  Mae’r ddau (fel rhan o ddiwylliant lleiafrifol) yn 

wynebu gorthrwm y mwyafrif o’r tu-allan, ac yn gorfod goroesi mewn byd nad yw’n ffafrio’r 

lleol.  Mae gan y ddau diriogaeth ddaearyddol, ond yn dibynnu ar bobl i’w diffinio.  Dyma 

edrych yn fras ar syniadau Cymreig at genedl Gymraeg, a sut y gellid eu cymhwyso at 

agweddau perfformiadol y capeli Cymraeg.  Wedyn, edrychir i weld sut y mae eraill yn 

defnyddio astudiaethau perfformiad i esbonio gweithgareddau Cymraeg, cyn edrych ar sut y 

mae cymdogaeth yn rhan annatod o berfformiad yng Nghymru. 

Dywed yr hanesydd Gwyn A. Williams: 

Wales has always been now.  The Welsh as a people have lived by making and 
remaking themselves in generation after generation, usually against the odds, usually 
within a British context.  Wales is an artefact the Welsh produce.  If they want to.  It 
requires an act of choice.74   

Hynny yw, y Cymry eu hunain sydd yn gyfrifol am greu a chynnal y genedl Gymreig.  Dulliau 

perfformiadol a fabwysiadir er mwyn gwneud hyn.  Gall perfformiadau greu hunaniaeth 

cenedl, ac amrywia’r perfformiadau hyn o’r ymdrech gyfunol o gefnogi’r tîm rygbi 

cenedlaethol, i benderfyniad unigol i fynnu siarad Cymraeg mewn siop. Hyderaf y gellid 

cymhwyso cysyniad Williams o’r genedl fel gweithred perfformiadol at y capel Cymraeg.  

Hynny yw, er bod adeilad y capel yn gysonyn, y bobl y tu mewn iddo sydd yn gyfrifol am 

gynhyrchu ei gymdogaeth drwy weithred perfformiadol.   

Mae’r hanesydd Emyr Humphries o’r farn fod y Cymry, drwy arweinwyr llenyddol ers cyfnod 

Taliesin yn y chweched ganrif, wedi mynd ati i ail-ddiffinio’u hunain er mwyn goroesi, ac 

ychwanega ‘It is always the past rather than the present that offers the best hope for a 

future.’75  Hynny yw, trwy edrych yn   ôl ar frwydrau ac ymdrechion yn y gorffennol, gellid 

gweithio ar greu dyfodol sydd yn defnyddio’r egni hwn a chreu diwylliant leiafrifol yn y 

presennol sydd yn rhan o’r un llinach.  Gellid edrych tuag at orffennol Cymru ar gyfer 

ysbrydoliaeth ynglŷn â sut y gellid mynd ati i ail-ddiffinio ac ail-greu Cymreictod ar gyfer y 

dyfodol. Trwy ddatgan ac amlygu Cymreictod felly, gellid ail-greu ac adeiladu’r genedl ar 
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sylfeni traddodiad.  Mae arferion y gorffennol yn medru cael eu hail-gyrchu a’i diffinio o’r 

newydd er parhad y genedl/traddodiad mewn cyd-destun cyfredol.  Golyga hyn fod Cymru yn 

ymrysonfa lle mae dylanwad traddodiad yn bresennol, a bod goroesiad traddodiad fel 

rhywbeth byw yn dibynnu ar arferion perfformiadol bobl.  Dywed yr ysgolhaig Homi K. Bhabha 

wrth ddisgrifio ystad person mewn cenedl ei fod yn byw mewn amser-dwbl: 

We then have a contested cultural territory where the people must be thought in a 
double-time; the people are the historical ‘objects’ of a nationalist pedagogy, giving 
the discourse an authority that is based on the pre-given or constituted historical 
origin or event; the people are also the ‘subjects’ of a process of signification that must 
erase any prior or originary presence of the nation-people to demonstrate the 
prodigious, living principle of the people as that continual process by which the 
national life is redeemed and signified as a repeating and reproductive process.76 

Mae Bhabha o’r farn felly bod person yn byw fel rhan o’i linach hanesyddol, ond eto yn y 

foment.  Mae i bobl mewn cenedl ddau ddimensiwn, ac mae Bhabha yn galw rhain yn 

‘pedagogical and the performative’.77  Hynny yw, mae’r addysgeg (pedagogy) yn fframwaith 

a  fodola’n barod, ac mae’r perfformiadol yn ymwneud â phroses byw.  O safbwynt yr ymchwil 

hwn, gellid cymhwyso syniadaeth Bhabha am genedl at gymdogaeth y capel, gan eu bod yn 

bodoli mewn sefydliad o’r gorffennol ond eto yn diffinio’u hunain yn berfformiadol yn y 

presennol. 

Dyma’r ogwydd hefyd a welir gan y dylunydd a’r cyfarwyddwr Cliff McLucas; ‘Mae gan Gymru 

draddodiad o ddyfeisio dyfodol i’w hunan, o ddyfeisio ei hunan’.78 Geilw Humphries y broses 

hon yn ‘creative survival.’79  Heb yr ymrwymiad hwn i ddal ati i berfformio, gellid dadlau fod 

cenedl yn rhywbeth amseryddol, rhywbeth sydd wedi digwydd yn y gorffennol.  Pe feddylir 

am hyn yn nhermau’r capel Cymraeg, gellir dadlau fod angen parhad o ail-ddyfeisio a chreu 

dyfodol, neu bydd yn parhau fel endid o’r gorffenol.  Mae’r ysgolhaig Roger Owen, wrth 

drafod enghreifftiau o hanesyddiaeth a thrafodaethau o lenyddiaeth hanesyddol Cymraeg, 

wedi nodi bod awgrym mewn sawl cyfrol (gan gynnwys rhai Gwyn A. Williams a Emyr 

Humphries) bod Cymreictod yn cael ei greu drwy weithredoedd perfformiadol: 

                                                           
76 Homi K. Bhabha, ‘DissemiNation: time, narrative, and the margins of the modern nation’ yn Nation and 
Narration, gol. gan Homi K. Bhabha, (London and New York: Routledge, 1990), t. 297 
77 Bhabha, 1990, t. 297 
78 Cliff McLucas a Mike Pearson, Y Llyfr Glas: 1988-1995, (Brith Gof: 1995), t. 10   
79 Humphries, 2000, t. 6   
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I want to propose that, during the past twenty years, a body of historical and cultural 
writing has begun to emerge which has characterized Welshness not as a cultural 
condition but as a cultural act, one that requires invention rather than inhabitation 
or incantation.... the Welsh are portrayed as a people who have retained some kind 
of historical identity by constantly and consciously amending their own narrative of 
nationhood, rather than by the preservation of a dogmatic monoculturalism. In 
other words, their historical narrative of Welshness can be seen as, in a very real 
sense, as an improvised performance, driven by internal conflict, but kept intact by a 
(constantly updated) sense of historical tradition.80 
 

Awgryma hyn felly fod enghreifftiau o’r archif Cymraeg yn dangos bod ffurfiau perfformiadol 

yn cyfrannu at fodolaeth a pharhad hunaniaeth ddiwylliannol Gymraeg.  Gall gweithredu’n 

berfformiadol ar sail traddodiad barhau hunaniaeth felly. 

Mae’r athronydd J.R Jones yn yn cynnig mai drwy weithredu y gall y Cymry fod yn genedl, 

sydd yn unol ag ‘act of choice’ Gwyn A. Williams.  Dywed Jones: ‘ni ddont yn genedl ond drwy 

fagu’r ewyllys i fod yn genedl.  Ac i greu’r ewyllys y mae’n rhaid i’r dichonolrwydd ffurfiannol 

droi yn ddichonolrwydd ‘gweithrediadol.’’81  Defnyddia Jones y geiriau ‘ffurfiannol’ a 

‘gweithrediadol’ i esbonio’r modd y mae cymuned yn gweithio.  Cynrychiola’r ‘ffurfiannol’ 

ffurfiant ffisegol, a’r ‘gweithrediadol’ yr hyn a ddigwydd yn berfformiadol o fewn y ffurfiant 

hwnnw: 

Defnyddiaf gyfatebiaeth i’m helpu i’w dynnu.  Gellir astudio corff byw ar ddau wastad 
– gwastad ei anatomi, a gwastad gweithrediadau fel y treuliant neu gylchrediad y 
gwaed sy’n mynd ymlaen megis o fewn i glymau’r cyfansoddiad – cyfanswm yr hyn a 
elwir yn ffisioleg y corff.  Daliaf fod modd cymhwyso’r cyferbyniad delwig hwn at 
gymundodau.  Anatomi cymundod a olygaf wrth ei ‘ffurfiant’: mater o glymau ydyw.  
Ac am y wedd arall, gwedd y bywyd sydd yn mynd ymlaen o fewn i’r clymau, 
defnyddiaf yr ansoddair Cymraeg ‘gweithrediadol’ – i gyfateb yn fras i physiological 
neu functional.  Canys y mae cerddediad amser neu broses yn ffactor diffiniol yn 
ffisioleg y corff: mater o gwrsweithrediadau ydyw.  Bydd i bob cymundod, felly, wastad 
ffurfiannol a gwastad gweithrediadol.  Hynny yw, bydd iddo ffurfiant ac, o fewn i 
glymau ei ffurfiant, ‘fywyd’, sef rhywbeth sydd, nid yn statig, ond yn dirwyn ymlaen o 
funud i funud – cyfanswm gweithrediadau a chysylltiadau ‘gweithrediadol’ deiliad y 
gymuned.’82 

Mae’r drafodaeth hon o ‘gymundod’ yn un y credaf y gellid ei chymhwyso at genedl, at 

gymdogaeth, neu at hunaniaeth unigolyn.  Yn fan hyn y mae Jones yn esbonio bod gan bob 
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American Journal of Welsh Studies, 1 (2), (2001), t. 101 
81 Jones, 1966, t. 33 
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cymudod ddau rinwedd yn perthyn iddo.  Un yw’r rhinwedd materol; yn dir neu’n gorff.  Yr 

un arall yw’r hyn a ddigwydd o fewn yr endid hynny, y gweithredoedd perfformiadol.  Felly er 

mwyn creu cymundod, mae angen y ddau gydran hynny.  Pe feddylir am gapel Cymraeg, gellid 

dadlau fod angen y gofod a strwythur (y ffurfiannol), ond hefyd y bywyd sydd yn digwydd o 

fewn y strwythurau ffurfiannol hyn (y gweithrediadol).   

Gellir cymharu’r safbwynt Cymreig hwn â rhai o syniadau Schechner a Taylor. Mae Jones yn 

grediniol fod y gweithrediadol o fewn cyd-destun ffurfiannol yn cyfrannu at greu cymundod; 

gellid dweud fod hyn yn debyg i ddiddordeb Schechner mewn ysgrifennu anthropolegol sydd 

yn dweud fod perfformio defod yn weithred sydd yn creu cymundod.  Mae’r ffurfiau ffisegol 

yn eu lle, ond gweithredoedd perfformiadol yn y foment a’r cyd-destun sy’n gyfrifol am fywyd 

y ddefod neu’r endid hynny.  Gellir perthnasu’r modd y disgrifia Jones y gwahaniaeth rhwng 

y ffurfiannol a’r gweithrediadol at yr hyn a ddywed Taylor am yr archif a’r repertoire yn 

ogystal.  Gall gwybodaeth archifol ymdebygu at systemau ffurfiannol; ffurfiau o drefn neu o 

gofnodi.  Mae’r repertoire wedyn fel y gweithrediadol, y gweithredoedd perfformiadol sy’n 

cyfrannu at greu cymundod fyw o fewn systemau ffurfiannol.  Diddorol yw nodi yn y dyfyniad 

uchod fod Jones yn cymharu’r ffurfiannol at gorff, a’r gweithrediadol fel y systemau oddi 

mewn iddo.  Y systemau hyn sydd yn gweithredu, yn gwarantu bod y corff yn goroesi.  A ellid 

dweud yr un peth am hunaniaeth genedl neu gymdogaeth, ac am hunaniaeth bersonol?  Heb 

y repertoire, neu’r gweithrediadol /perfformiadol, a fedr corff oroesi fel endid byw?  Mae 

defnydd Jones o’r corff yn awgrymu hanfodiaeth y ddwy elfen hyn wrth greu cymundod.  

Gellid perthnasu syniadaeth Schechner, Taylor a Jones at gymdogaeth neu genedl Cymraeg.  

Ond fel rhywun sydd wedi ei leoli o fewn cyd-destun Cymraeg mae gan Jones awgrymiadau 

o’r hyn sydd yn hanfodol er goroesiad y genedl hon, a thrafodir rhain ymhellach isod wrth 

drafod cymdogaeth.    

Ceisia Ceri Sherlock, ymarferydd theatr ac ysgolhaig, esbonio sut y mae’r gweithgareddau 

sydd o’n cwmpas, sydd yn ffurfio ac yn parhau â thraddodiadau, yn perthyn i ddiwylliant heb 

fod yn gaeth i ffurf:  

Nid ffurf ar theatr destunol yw ein traddodiad ni - neu’n hytrach y traddodiad rwyf i’n 
dewis ei gyflwyno.  I mi, traddodiad mwy cwmpasog ydyw sy’n dangos i ni gŵys 
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ffrwythlon sef y barddonol a’r naratif amlinellol.  Yr hyn rwy’n dewis ei alw’n 
‘berfformiadol’.’83 

Yn ôl Sherlock, mae’r elfennau perfformiadol hyn yn ein cwmpasu a’n trwytho mewn 

Cymreictod.  Dywed: ‘Mae gennym theatr genedlaethol ac y mae o’n cwmpas.’84  Hynny yw, 

mae arferion perfformiadol yn gynhenid i’r Cymry, cymaint felly fel eu bod yn gyfystyr a 

sefydliad diwylliannol megis theatr genedlaethol.  Mae hyn yn unol â diffiniad Richard 

Schechner o ‘performativity’, sydd yn datgan ei fod o’n hamgylch drwy’r amser.  

Gellir ystyried cynhyrchu perfformiad Cymraeg yn fath o gylch, yn unol â syniadaeth Gwyn A. 

Williams, gan ei  fod yn rhywbeth mae’r Cymry yn ei gynhyrchu a’n adfywio’n gyson ac sydd 

o’n hamgylch yn barhaus. Ychwanega Lisa Lewis at hyn drwy sôn am y weithred o gynhyrchu 

Cymreictod; ‘It is perhaps easier to consider Welsh-language ‘production’ in the context of 

ongoing, lived experiences of culture, rather than discrete experiences of theatrical 

production, which to many of the population is quite alien.’85 Awgryma Lewis yn fan hyn 

efallai fod y profiad o fynd i’r theatr yn un sydd yn estron i’r Cymry, a bod y perfformiad o 

Gymreictod yn digwydd o’n hamgylch mewn ffyrdd amgen.  Mae Ceri Sherlock o’r farn fod 

‘British ‘trophy’ arts culture,’86 y math y dywed ef sydd yn cael ei ffafrio gan Gyngor 

Celfyddydau Cymru, yn ei lygaid ef yn rhywbeth sydd yn hollol groes-graen i’r Cymry.  Gellid 

dadlau fod theatr i Lewis a Sherlock yn cynodi cyllid a ffurfiau estron yn hytrach na 

hanfodiaeth greiddiol, ac yn wir nid rhain yw’r unig bobl i nodi hyn.   

Ychwanega Euros Lewis, ymarferydd, addysgwr, a chyn-gyfarwyddwr Theatr gymunedol 

Felinfach, at y syniad nad yw’r cynnyrch theatraidd yn rhywbeth sydd yn gwneud synnwyr i 

gymdeithas Gymraeg, wrth sôn am y modd y noddir Theatr Felinfach gan Gyngor y 

Celfyddydau.  Yng ngeiriau Menna Baines: ‘Mae eu nawdd nhw i Theatr Felin-fach wedi’i 

gyfyngu i berfformiadau, ac mae’n ofni eu bod nhw’n edrych ar y celfyddydau, neu 

ddiwylliant, fel rhywbeth ychwanegol at fywyd y gymdeithas yn hytrach na fel rhan hanfodol 

ohono’.87 Mae Lewis felly o’r farn fod angen perfformiad ar ein cymunedau Cymraeg i’w 

cynnal yn feunyddiol, nid fel rhywbeth i’w weld bob nawr ag yn y man mewn canolfan.  Gellid 

                                                           
83 Ceri Sherlock, ‘Y Perfformiadol’ 2010: testun/cyd-destun a chreu traddodiad (nodiadau ymyl dalen ar 
weithgaredd theatr yng Nghymru)’ Barn, 450/451 (2000), 84-93 (t. 89) 
84 Sherlock, 2000, t. 91 
85 Lewis, ‘Welsh-language production/Welsh-language performance: the resistant body’ 2004, t. 163   
86 Sherlock, 2000, t. 154 
87 Menna Baines, Milltir Sgwâr a Mwy, Barn, (1999), 6-9 (t. 8)   
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dadlau felly nad nwydd yw perfformiad creiddiol Cymraeg.  Nid llwyddiant ariannol yw un o’i 

brif fwriadau, ond llwyddiant sydd yn hanfodol i barhad y gymuned a’r genedl.  Nid dewis 

ydyw, ond rhywbeth sydd yn holl bwysig i’w oroesiad. 

Gellid dweud mai ffôl yw gorfodi’r categorïau ar ddiwylliant perfformiadol fodd bynnag, gan 

nad ydynt yn gweddu.  Cyfeiria Roger Owen at hyn, gan nodi mai cenedl o gymunedau 

bychain, ar wasgar ydym ac mae ceisio bodloni ac unioni’r amrywiaeth o gymdogaethau gydag 

un math o theatr yn gam, ac yn erydu’r egni cyffrous sydd yn tanio’r cymunedau hynny.88  

Ychwanega McLucas at hyn gan ddweud fod Cymru yn ‘genedl rhanedig a chymhleth tu 

hwnt.’89 Gellid dadlau felly fod ceisio diffinio neu cynrychioli’r genedl gyda rhai ffurfiau ar 

berfformiad, yn enwedig ffurfiau sydd wedi eu mewnforio, yn amhriodol gan fod y genedl 

Gymraeg yn un amrywiol.   

Wedi dweud hynny, mae’r profiad o ddrama yn rhywbeth sydd yn gyfarwydd i’r gymdeithas 

Gymraeg (y mudiad drama ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg a dechrau’r ugeinfed 

ganrif, er enghraifft) ond nid efallai mewn adeiladau celfyddydol sydd yn ganolfannau wedi 

eu harddodi yng Nghymru yn unol â chanolfannau diwylliannol Eingl-Americanaidd.  Ys dywed 

yr ymarferydd a’r ysgolhaig Margaret Ames:   

We behave in specific ways in these places [theatrau a chanolfannau celfyddydol] but 
have different behaviours in chapel vestries and village halls, which are far less 
delineated.  The professional theatre venue disrupts the flow between use and 
location, and, unlike the village hall where many different events occur, it has only one 
clear function, the presentation of bodies on stage.90  

Yn ôl Ames, myga’r canolfannau celfyddydol y gallu i’r Cymry berfformio yn unol â’u greddfau 

naturiol, gan orfodi iddynt unioni eu perfformiad at ofynion y llwyfan proseniwm.  Mae Euros 

Lewis o’r farn fod Theatr Felinfach yn gweithredu mewn modd sydd yn wahanol i ganolfannau 

celfyddydol eraill gan ei fod wedi ei greu allan o alw lleol ac yn ‘darparu cyfleoedd cyfranogi 

ar sail drws agored’.91  Yng ngeiriau Menna Baines: 

I Euros Lewis, mae ‘theatr’, a ‘celfyddydau’ yn fwy byth, yn eiriau sy’n sawru o elitaeth; 
mae ‘canolfan’, wedyn, yn awgrymu mai dim ond rhwng muriau’r adeilad dan sylw y 

                                                           
88 Gwelir Roger Owen, Ar Wasgar: Theatr a Chenedligrwydd yn y Gymru Gymraeg 1979-1997, (Caerdydd: 
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mae’r cyfryw weithgaredd yn digwydd.  Mae’r cyfan, meddai, yn hollol groes i ethos y 
lle, gyda’i bwyslais nid ar genhadu dros y celfyddydau ond ar gefnogi a datblygu’r 
diwylliant sydd eisoes yn yr ardal.92   

Mae perfformiad felly, i Euros Lewis, yn rhywbeth sydd o’n hamgylch ac yn berthnasol i bawb, 

lle mae’r ‘celfyddydau’ ond yn berthnasol i rai.  Cytuna Cliff McLucas gyda hyn: 

’dw’i ddim yn credu fod ‘Arts Centre’ yn rhywbeth fyddai wedi tyfu allan o angen 
cynhenid o fewn Cymru.  Yr hyn sydd yn digwydd yng Nghymru yw eich bod chi’n cael 
dau fath o fyd yn llithro yn erbyn ei gilydd.  Mae un wedi’i adeiladu o amgylch holl 
draddodiad yr Eisteddfod sy’n derbyn cefnogaeth enfawr a thwymgalon y gymuned 
Gymraeg.  Mae pobl yn rhoi oriau dibendraw o waith am ddim ac yn cynhyrchu gwaith 
rhyfeddol.  Yn eistedd ar ben hynny mae’r peth ‘Art’ yma sydd yn ddatganiad anhygoel 
o foel i’w wneud, ond mae bron i gyd wedi’i fewnforio, yn nhermau dulliau a 
thechnegau.  Oherwydd bod y Cymru yn fath o drefedigaeth, ‘dwi’n meddwl bod y 
syniad bod rhaid fod y modelau hynny sydd wedi eu datblygu mewn llefydd eraill yn 
well na’n un ni yn un peryglus iawn.’93 

Yma mae McLucas yn datgan fod rhai gofodau sydd wedi eu codi ar gyfer mathau arbennig o 

berfformiad yng Nghymru yn anaddas gan na fyddant wedi tyfu allan o alw lleol, gan fod y 

math o berfformiad sydd yn digwydd yn greiddiol yng Nghymru yn wahanol i’r hyn a ddigwydd 

mewn diwylliannau eraill.  Mae’n dweud bod y cysyniad o art yn rhywbeth sydd wedi ei 

fewnforio, ac efallai bod y Cymry yn rhy barod i dderbyn hynny fel eu diwylliant nhw.  

Tanlinellir y gagendor rhwng y gwerthoedd a roir gan wahanol grwpiau o bobl ar ‘berfformiad’ 

yng Nghymru yn y fan hyn gan McLucas; bod rhai yn ei werthfawrogi mewn dulliau Cymreig, 

ac eraill yn ei feirniadu yn ôl syniadaeth a therminoleg estron.  Hynny yw, mae rhai yng 

Nghymru yn ymarfer perfformiad mewn arddull Gymreig ar lefel gymunedol, ac eraill yn 

ymarfer perfformiad mewn termau celfyddydol sydd efallai heb dyfu o alw’r gymuned hynny, 

ond yn rhywbeth sydd wedi ei fewnforio a sydd yn cael ei gyflwyno fel celfyddyd/perfformiad 

i bawb. 

Nid y canolfannau celfyddydol yw’r unig elfennau Eingl-Americanaidd sydd yn hollbresennol 

yn y modd y categoreiddir diwylliant.  Mae’r geiriau a ddefnyddir i ddisgrifio ffyrdd o 

fynegiant, yn ogystal â’r gofod, yn estron yn ôl rhai.  Cytuna Ames fod y termau estron sydd 

wedi ymlusgo’u ffordd i mewn i ddiwylliant Cymraeg yn broblematig, gan eu bod nid yn unig 

yn ein gorfodi i ddisgrifio gwaith ymarferol mewn termau nad ydynt yn gynhenid, ond eu bod 

yn gorfodi safonau estron ar y corff: 
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The regulation of bodies in accordance with post-colonial demands that still echo with 
moral and social condemnations from the past leaves radical practice without a 
language.  Our words are essentially English;  ‘Y Ddrama’, ‘Perfformio’, ‘Theatr’ and 
‘Actio’.  These words announce their awkward accommodation to Welsh-language 
culture.94 

Byddaf yn trafod rhan gyntaf y dyfyniad hwn yn nes ymlaen.  Ond yn ôl Ames, lletchwith yw 

defnyddio geiriau Saesneg i ddisgrifio neu ffurfio mynegiant Cymraeg, gan nad yw’n gweddu.  

Nid mater Cymraeg yn unig yw hwn.  Mae’r ysgolhaig John O’Toole o’r farn fod hyn yn 

berthnasol i ddiwylliannau eraill yn ogystal: 

Our thinking is enslaved by nouns.  This is not true of all epistemologies:  while post-
European culture has 'history', 'religion' and 'myth' - three blockbusting and 
compartmentalising nouns - Australian Aborigines have 'dreaming' - very much a verb, 
which may be a reasons why we have difficulty in valuing or comprehending their 
culture.  Similarly, the Balinese - that most artistic of races - have no traditional noun 
for art, they just do it.95 

Dywed yn y fan hyn fod rhai diwylliannau yn perfformio mewn ffyrdd na fedrwn ddeall gan 

eu bod yn digwydd nid yn unig o fewn cyd-destun gwahanol, ond eu bod yn cael eu disgrifio 

ar lafar mewn ffyrdd na fedrwn eu deall yn y Gorllewin gan nad ydynt yn defnyddio’r un 

geiriau na chategorïau â ni.  I ddefnyddio terminoleg Taylor, nid oes geiriau archifol i 

ddisgrifio’r repertoire.   

Cofiwn fod gan Taylor ddiddordeb mewn astudiaethau perfformiad oherwydd yr hyn y mae’r 

maes yn ei chaniatau iddi ei wneud.  Fel rhywun o ddiwylliant lleiafrifol, roedd hyn yn cynnwys 

archwilio’r repertoire i arddangos epistemoleg gwahanol.  Mae Heike Roms yn gofyn yr un 

cwestiwn mewn perthynas â Chymru: 

Yn hytrach na gofyn beth ydyw neu beth y mae yn ei wneud, gall fod yn fwy priodol i 
ofyn: beth y mae astudiaethau perfformio yn galluogi ni i’w wneud?...Y mae...yn ein 
hannog i ailfeddwl am gynyrchiadau a mynegiannau diwylliannol y tu allan i 
baramedrau’r gair ysgrifenedig ac felly i roi ystyriaeth i natur berfformiadol llawer o 
ddiwylliant Cymru.96 
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Gall hyn olygu ystyried perfformiad yn a fel cerbydau dilys o’n diwylliant.  Gall astudiaethau 

perfformio mewn cyd-destun Cymraeg ganiatau datgeliad o repertoire.  Ychwanega Lisa Lewis 

at hyn: 

Gan ein bod yn galluogi’r astudiaeth o bob dim sy’n berfformiadol – i iaith a 
hunaniaeth, i arferion a thraddodiadau, i weithredoedd gwleidyddol, seremonïau a 
defodau....y mae’n astudiaeth sy’n ein rhyddhau o gyfyngiadau meysydd sydd wedi 
datblygu heb ystyried ein harferion a’n hynodrwydd yng Nghymru.  Nid yw 
astudiaethau perfformio, fodd bynnag, yn amddiffyn traddodiad; yn hytrach, y mae’n 
agored i’r holl ystod o arferion a gweithgareddau perfformiadol sydd y tu ôl, o’n blaen, 
ac y tu hwnt i ni.97 

Noda fod astudiaethau perfformiad yn galluogi astudiaeth o feysydd nad ydynt o reidrwydd 

wedi cael eu hystyried yn y gorffennol.  Mae’n dweud hefyd fod gweithredoedd perfformiadol 

yn bodoli mewn gwahanol ffurfiau o amser;  yn y gorffennol, presennol ac yn y dyfodol.  Felly 

gellid dadlau bod astudiaethau perfformiad yn fodd o archwilio sut y mae’r amserau hyn yn 

bresennol mewn moment o berfformiad.  Mae Richard Gough yn ogystal yn nodi fod amser 

yn bwysig mewn astudiaethau perfformio gan ei fod yn ‘rhoi pwyslais ar broses yn hytrach na 

chynnyrch.’98  Er yn ceisio nodi cymhlethdod diffinio’r gair ‘proses’, mae diffiniad John O’Toole 

ohono yn gymorth wrth geisio ei ddeall: ‘The word 'process' is rarely, if ever, defined.  It is a 

word often used these days, and seems to denote anything that keeps on going on, and hasn't 

come to something called a 'product', which has somehow stopped.’99  Yng ngoleuni hynny, 

gall proses gymryd hanes a chenhadaeth diwylliant i ystyriaeth, a’r rhesymau dros 

berfformiad, yn hytrach nag edrych ar un allbwn i gwmpasu gwerthoedd diwylliannol grŵp o 

bobl.  Â Gough ymlaen i ddweud: ‘y mae llawer o draddodiadau diwylliannol enwog Cymru yn 

berfformiadol: o’r traddodiadau barddol i’r pregethu yn y capeli, o’r côrau i’r eisteddfodau.  

Gan hynny, perfformiad yw’r ffordd orau i ddirnad, deall ac ymwneud â’r ffurfiau hanesyddol 

hyn.’100  Mae defnyddio astudiaethau perfformiad mewn cyd-destun Cymreig felly yn galluogi 

archwiliad o weithgareddau perfformiadol mewn diwylliant lleiafrifol, gweithgareddau y 

byddent efallai’n cael eu traflyncu fel arall gan wybodaeth archifol. 

                                                           
97 Lisa Lewis, , ‘Beth yw Astudiaethau Perfformio?’ gydag Aelodau TRAWS yn Cyfrwng, Cyfnodolyn Cyfryngau 
Cymru 2 (2005), t. 92 
98 Gough, 2005, t. 99 
99 O’Toole, 1992, t. 1 
100 Gough, 2005, t. 100 
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Wrth edrych yn ôl felly ar rai o rinweddau perfformiad a allant fod yn berthnasol i’r capel 

Cymraeg, gellid dweud bod rhyngweithiad yn digwydd mewn sawl modd.  Gwelsom fod 

perfformiad yn rhywbeth cynhenid i’r Cymry, ac yn rhan o’u bywydau yn feunyddiol.  Nid 

arferiad trefnus yn unig mohono; mae’r perfformiad yn rhywbeth sydd yn hollol hanfodol ar 

gyfer goroesiad.  Dywed Goffman ein bod yn perfformio’n feunyddiol, ond hyderaf nad oes 

goblygiadau ffals yn perthyn iddo, dim ond yr awydd i ddal ati i greu a diffinio’r genedl, chwedl 

Williams a Humphries.  Mae gan ddefod y gallu i drosgynnu a chlymu grŵp o bobl at ei gilydd, 

yn ogystal â chreu ymdeimlad o le.  Gall gweithredoedd ar lafar gadarnhau ymrwymiad at 

bobl ac at weithred yn ogystal, gan ychwanegu at glymiant person i’w gymdogaeth.   
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Pennod Dau – Methodoleg 

‘Sefwch gyda mi yn y bwlch.’  Saunders Lewis, Buchedd Garmon, 1937   

2.1 Rhagarweiniad 

Rhennir y modd y cynhelir yr ymchwil hwn yn ddwy ran.  Gellir edrych ar y ddwy ran hyn o 

safbwynt yr archif a’r repertoire, gan fod un rhan yn defnyddio methodoleg ysgrifenedig i 

archwilio’r capel Cymraeg, cymdogaeth a Pherfformiad, a’r llall yn waith ymarferol a 

ddefnyddia fethodoleg o faes Ymarfer fel Ymchwil101 i archwilio’r pwnc o safbwynt y 

repertoire.  Mae’r darn cyntaf yn ymgais i drafod damcaniaeth astudiaethau perfformiad yng 

nghyd-destun y capel Cymraeg, a gweld sut gall y gwahanol ddamcaniaethau, ynghŷd â 

gwybodaeth o hanes y capel, gyfrannu at ddealltwriaeth o sut y crëir cymdogaeth y capel.  

Edrychir felly ar y capel Cymraeg drwy gromfachu ei harferion perfformiadol a’u hystyried fel 

‘Perfformaid yn/fel’, er mwyn gweld yr hyn a ddatgelir am ffwythiant perfformiad i 

gymdogaeth y capel.  Mae damcaniaeth astudiaethau perfformiad felly yn cynnig modd o 

adlewyrchu ar swyddogaeth perfformiad a’i allu i greu cymdogaeth.  Mae astudiaethau 

perfformiad yn faes a all edrych ar effaith digwyddiad byw mewn gofod ac amser arbennig.  

Oherwydd yr elfen fyw yma, gellid defnyddio Ymarfer fel Ymchwil (talfyrir i Y-f-Y) er mwyn 

edrych yn fanylach ar y ffenomena byw a astudir, y perfformiad.  Mae Y-f-Y yn ymchwil byw 

o foment o berfformiad, ac mae’n berthnasol i’r ddoethuriaeth hon gan fod perfformiad yng 

nghyd-destun y capel Cymraeg yn weithgaredd fyw.  Mae’r ail ran felly yn esbonio Y-f-Y yng 

nghyd-destun yr ymchwil hwn, ac yn adlewyrchu ar y gwaith ymarferol a wnaethpwyd er 

mwyn archwilio swyddogaeth perfformiad yn creu ymdeimlad o gymdogaeth.  Mae Y-f-Y yn 

allwedd i ddatgloi’r repertoire gan ei fod yn cynnig modd o’i amlygu a’i ddadansoddi.  Trafodir 

yn yr ail ran y perfformiadau a grëwyd er mwyn ceisio amlygu repertoire yng nghyd-destun y 

capel Cymraeg, cymdogaeth a pherfformiad.  Drwy gyfuno’r archif a’r repertoire yn yr ymchwil 

hwn y crëir cyfanwaith sydd yn mynd ati i drafod agweddau damcaniaethol ac ymgorfforedig 

perfformiad yng nghyd-destun y broses o greu cymdogaeth yn y capel Cymraeg.   

Dyma fraslun o Y-f-Y y ddoethuriaeth hon (trafodir hyn yn fanylach ym mhennod pedwar; rwyf 

yn ei grybwyll yn y fan hyn er mwyn i’r darllenydd fedru gweld sut y gwnaeth y fethodoleg 

                                                           
101 Esbonir y term hwn yn y man. 
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arwain at benderfynnu ar strwythur a chynnwys y gwaith ymarferol). Penderfynais gyd-

weithio gyda thri chapel Cymraeg gwahanol, a fyddai’n adlewyrchu trawsdoriad daearyddol 

ac enwadol capeli Cymraeg.  Gwnaed y penderfyniad i weithio gyda’r trawstoriad hwn  er 

mwyn osgoi cyffredinoli’r capel Cymraeg fel un endid, ac i weld a fyddai ardal ac enwad yn 

dylanwadu ar brosesau perfformiadol wrth greu cymdogaeth.  Roedd dwy ran i’r ymchwil 

ymarferol hwn.  Roedd un yn cymryd ffurf perfformiad unigol gyda mi’n perfformio fy atgofion 

a’m profiadau o gapel mewn tri chapel.  Penderfynwyd ar hyn oherwydd y byddwn i’n medru 

rhoi gogwydd atblygol ar berfformiad mewn capel Cymraeg, a thrafod fy ymatebion 

ymgorfforedig yn ysbrydol a chorfforol at y deunydd, y gofod a’r bobl sydd i’w cael yn y capel.  

Roedd yr ail ran yn berfformiad a grëwyd gan gymdogaeth y capeli penodol, gan edrych ar 

berthynas aelodau’r gymdogaeth at y capel mewn ffurfiau perfformiadol.  Yn y rhan hon 

roeddwn yn eu cefnogi wrth iddynt gynllunio cynnwys a threfniadau eu perfformiadau. Roedd 

chwe pherfformiad i gyd felly; tri gyda mi’n perfformio’n unigol mewn tri chapel, ac wedyn un 

ym mhob capel gan aelodau o gymdogaeth y tri chapel. 

Mae’r ymchwil hwn yn tynnu ar epistemoleg a gynigir gan wahanol feysydd ymchwil er mwyn 

edrych ar berfformiad yng nghyd-destun y capel Cymraeg, a’i swyddogaeth yn y broses o greu 

ymdeimlad o gymdogaeth yno.  Gwneir hyn gan fod gwahanol feysydd ymchwil neu 

fethodolegau yn medru cynnig mewnwelediadau sydd yn caniatau cyrraedd craidd yr ymchwil 

mewn ffyrdd gwahanol, gan gyfrannu at greu darlun mwy cyflawn o’r pwnc.  Trafodir isod y 

meysydd ymchwil yma mewn perthynas â’r ymchwil hwn. 

Nid oes gwadu cymhlethdod ysgrifennu am brofiadau ffenomenolegaidd, atblygol neu Y-f-Y 

oherwydd fod yna swmp o wybodaeth a ddeallir trwy’r repertoire ni ellir eu crynhoi i eiriau.  

Cydnabydda’r Athro o faes Addysg, Kim Etherington, gymhlethdod ymchwil atblygol gan nodi 

bod y wybodaeth yr ymdrinir ag ef yn aml-haenog ac felly yn anodd ei rheoli; ‘Reflexive texts 

are complex and multilayered and therefore difficult to manage.’102 Disgrifia’r ysgolhaig o faes 

perfformiad, Della Pollock, hyn fel un rhinwedd o ysgrifennu perfformiadol, a’i alw’n ‘Nervous 

performativity.’103 Noda bod hyn yn ymwneud ag epistemoleg  a ddaw o ymwybyddiaeth 

dylanwad aml-haeneg y gorffennol ar egni a chorff person.  Dywed bod y math hwn o 

                                                           
102 Kim Etherington, Becoming a Reflexive Reasercher: Using Our Selves in Research, (London and Philadelphia: 
Jessica Kingsley Publishers, 2004), t. 34 
103 Della Pollock, ‘Performing Writing’, yn The Ends of Performance gol. gan Jill Lane a Peggy Phelan, (New York 
and London: New York University Press, 1997), tt. 73 – 103, (t. 91) 
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ysgrifennu yn ‘anxiously crosses various stories, theories, texts, intertexts, and spheres of 

practice, unable to settle into a clear, linear course, neither willing nor able to stop moving, 

restless, transient and transitive, transversing spatial and temporal borders.’104   Awgryma’r 

ystyriaeth hon mai proses cyfnewidiol parhaus yw bod yn ddynol, na ellir ei gofnodi mewn un 

modd llinellog.  Dywaid yr athronydd Edmund Husserl bod ystod y wybodaeth a ddaw o 

wybodaeth ffenomenolegaidd yn orchwyl: ‘the task of a criticism of transcendental self-

experience with respect to its / particular interwoven forms and the total effect produced by 

the universal tissue of such forms.’105  Rhaid wrth ysgrifennu yn ymatblyg gydnabod a cheisio 

ymdopi â’r holl wybodaeth sydd ar gael.  Awgryma Husserl yn gyntaf fod yn rhaid edrych ar y 

wybodaeth a ddaw o lif y fath brofiad, ond hefyd i fod yn agored i allu beirniadu gwybodaeth 

ffenomenolegol.     

 

2.2 Ymatblygedd 

Yn ôl geiriadur Rhydychen, un o ddiffiniadau bod yn ymatblyg (reflexive) yw ‘taking 

account of itself or the effect of the personality or presence of the researcher on what is being 

investigated.’106  Awgryma hyn felly fod gwaith ymchwil a gaiff ei gynnal drwy fod yn ymatblyg 

yn ymwybodol o’r ffyrdd y gall presenoldeb yr ymchwilydd effeithio ar y pwnc yr ymchwilir 

iddo.  Gan fod y capel wedi bod yn rhan o fy mywyd ers pan oeddwn yn ifanc, cychwynaf fy 

ymchwil o safbwynt llawer agosach at y pwnc na pherson nad ydyw yn adnabod y capel.   Bûm 

yn rhan o’r gweithgaredd yn y gofod hwn dros amser.  Felly rwy’n ganolog i’r ymchwil hwn, 

ac oherwydd hynny rwy’n graidd i’r ymchwil.   

Cydnabyddaf fy mod yn cyrraedd y gwaith gyda safbwyntiau sydd wedi eu saernïo dros amser.  

Dywed Kim Etherington fod ymatblygedd yn; ‘challenges us to be more fully conscious of our 

own ideology, culture, and politics and that of our participants and our audience.’107  Gellir 

dadlau felly mai cyswllt cylchol a fodola rhwng adnabyddiaeth o faes a’r hunan mewn gwaith 

                                                           
104 Pollock, 1997, t. 90/91 
105 Edmund Husserl, Cartesian Meditations: An Introduction to Phenomenology, cyf. Gan Dorian Cairns, 
(Dordecht: Kluwer, 1973) t. 29 
106  ‘Reflexive’ yn Oxford Dictionaries, <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/reflexive> 
[cyrchwyd 1af o Orffennaf 2015] 
107 Etherington, 2004, t. 36 



 
 

55 

ymatblygol; gall ymdrin â maes mewn modd ymatblyg ganiatáu i’r hunan ddatgelu ei 

syniadaeth am y pwnc, ond gall ymchwil o faes arbennig ddatgelu mwy i’r hunan am ei 

safbwynt yn ogystal.  Hoffwn gydnabod fod taith egni’r ymchwil hwn yn gylchol, ac y byddaf 

yn ymgeisio i esbonio’r hyn a ddigwydd yn ystod y daith.  Byddaf yn gwneud hyn yn y gwaith 

ymarferol, a thrwy adlewyrchu ar y gwaith ymarferol. 

 

2.3 Ffenomenoleg 

Mae Ffenomenoleg yn faes sydd yn ystyried mai profiadau person108 o’r byd sydd yn 

llunio ei brofiad ohono.  Gall methodoleg ffenomenolegol ganiatáu ymchwil ymatblygol, gan 

fod profiad yn weithred bersonol.  Dywed y seicolegydd Clark Moustakas; ‘In a 

phenomenological investigation the researcher has a personal interest in whatever she or he 

seeks to know; the researcher is intimately connected with the phenomenon.’109  Fel aelod o 

gapel Cymraeg, fe’i gwelaf yn anodd ymchwilio fy mhwnc dewisiedig a’i drafod mewn ffyrdd 

nad ydynt yn atblygol.110  

Yn ôl Moustakas, gellir olrhain priodoliad ffenomenoleg fel maes at Edmund Husserl.111  

Dywed hyn am fod Husserl wedi llafurio i ddilysu maes a fyddai’n ystyried hanfod (essence) 

fel epistemoleg yn hytrach na gwybodaeth a ddeuai o wyddoniaeth.   

Craidd syniadaeth Gartesaidd yw bod y meddwl a’r corff yn ddeubeth ar wahân, ac mai’r 

meddwl a ganiatâ i berson ddarganfod y byd.  Creda Husserl mai mewn ffyrdd ffenomenolegol 

y profa person y byd; bod adnabyddiaeth person o’r byd yn deillio’n llwyr o’r modd y mae’n 

amgyffred â phrofiadau ynddo.  Mae’r modd yr adlewyrcha person ar y gwahanol ffenomenâu 

yn mynd ati i greu anian y byd iddo.   Cydnabydda Husserl syniadaeth yr athronydd René 

Descartes fel dechreubwynt i ystyried y modd y crëir gwybodaeth.  Dywedodd Decartes Cogito 

                                                           
108 Defnyddir ‘person’ yn yr ymchwil yma er mwyn cyfeirio at oddrych.  Ymdebyga i ‘one’ a ddefnyddir yn y 
Saesneg.  Y duedd naturiol efallai y byddai troi’r ‘one’ i ‘ddyn’, ond credaf fod ‘dyn’ yn datgan rhywedd yn rhy 
benodol.  Cyfeirir at brofiad fel rhywbeth a berthyn i ddynion a menwod yn yr ymchwil yma, felly mae ‘person’ 
yn air mwy addas i gyfeirio at y goddrych.  Gan fy mod i’n ysgrifennu o safbwynt ymatblygol hefyd ac fy mod i’n 
fenyw, rhyfedd y byddai defnyddio ‘dyn’ er mwyn cyfeirio at y profiad goddrychol.  
109 Clark Moustakas, Phenomenological Research Methods, (Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage 
Publications, 1994), t. 59 
110 Gwelir Etherington, 2004,  t. 33 
111 Gwelir Moustakas, 1994, t. 25  
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ergo sum; (Rwyf yn meddwl felly rwyf yn bod.)112  Hynny yw, credai Husserl nad proses 

wrthrychol, bositifaidd yw epistemoleg, ac mai meddwl ac athroniaeth a rydd fywyd i 

wyddoniaeth; ni fodola’r byd ar ben ei hun fel endid gwyddonol, gwrthrychol.  Felly, mae 

Decartes a Husserl yn gweld nad yw’r byd yn bodoli fel endid sydd ar wahân i ni, ond mai ni 

sydd yn ei ddehongli.  Mae Decartes yn grediniol ein bod yn gwneud hyn o safbwynt 

meddyliol, wrth bod Husserl yn dweud ein bod yn gwneud hyn drwy brofiadau.  

Noda Husserl nad rhywbeth sydd yn bod yw’r byd o’n hamgylch, ond yn hytrach mai 

ffenomenon ydyw, rhywbeth a ganfyddwn trwy’n profiad ni ohono:  ‘In short, not just 

corporeal Nature but the whole concrete surrounding  life-world is for me, from now on, only 

a phenomenon of being, instead of something that is.’113  Ni fodola gwrthrychau’n ddiamod; 

ein canfyddiad a’n hamgyffred ein hunain ohonynt sydd yn eu ffurfio i ni.  Gan fod cael fy 

magu fel rhan o gymdogaeth y capel wedi bod yn rhan o’m mywyd, gallaf ond ei drafod mewn 

modd sy’n ystyried mai ffenomenon rydwyf i wedi ei greu yw’r profiad hynny, ac nad yw’n 

wirionedd sydd yn berthnasol i bawb.  Hyderaf mai drwy adlewyrchu yn atblygol y mae trafod 

y profiad ffenomenolegol hwn gan mai, yn ol Husserl, fy ffenomenon i ydyw.    

Defnyddia Husserl y term ‘lleihad trosgynnol-ffenomenolegol’ er mwyn disgrifio’r modd 

cylchol y profa person y byd: 

Thus the being of the pure ego and his cogitationes, as a being that is prior in itself, is 
antecedent to the natural being of the world - the world of which I always speak, the 
one of which I can speak.  Natural being is a realm whose existential status is 
secondary; it continually presupposes the realm of transcendental being.  The 
fundamental phenomenological method of the transcendental epoché, because it 
leads back to this realm, is called transcendental-phenomenologiacal reduction.114 

Mae’r ffenomenoleg hon yn drosgynnol gan ei bod yn, yn ôl Moustakas, yn: ‘adheres to what 

can be discovered through reflection on subjective acts and their objective correlates.’115  

Hynny yw, mae’n ystyried y berthynas rhwng yr hunan a’r gwrthrych mewn golwg.  Mae 

epistemoleg drosgynnol yn fyfyrdod am yr hunan a’i berthynas â’r byd.  Mae’r myfyrio hwn 

yn digwydd mewn cyfnod/lle (‘realm’), a gyfeiria ac arweinia at ei gilydd.  Gwelwn felly fod 

                                                           
112 Rene Descartes, Y Traethawd a’r Myfrdodau, cyf. gan John Fitzgerald (Aberystwyth: Coleg Prifysgol Cymru 
1982), t. 25 
113 Husserl, 1973, t. 19 
114 Husserl, 1973, t. 21 
115 Moustakas, 1994, t. 45 
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adnabod y byd ac adnabyddiaeth o’r hunan yn gyd-ddibynnol, ac yn cadarnhau ei gilydd; ac 

yn brofiad cylchol.  Mae’r modd y digwydda hyn yn lleihad, yn broses a gyddwysa’r wahanol 

ffenomenâu at ei gilydd i gyfnod. Arddeliaf fethodoleg sydd yn leihad trosgynnol-

ffenomenolegol wrth ymchwilio.  Gwnaf hyn gan fod fy mhrofiad o’r capel yn llwythog;  wrth 

ymchwilio iddo, gwynebaf drwch o brofiadau.116  Mae’r Y-f-Y yn datgelu yr hyn yr ydwyf yn 

gwybod am y gofod, ond eto wrth ymarfer, dwi’n agored i’r cyfnod cylchol sydd yn datgelu 

mwy i mi am y capel.  Bydd yr Y-f-Y yn fodd o arddangos repertoire, ond eto bydd trosgynnedd 

y foment o berfformiad yn datgelu mwy o wybodaeth a fydd yn ychwanegu at y repertoire 

hynny.  Trwy fod yn ymatblygol am y profiad o Y-f-Y credaf fod modd lleisio’r ffenomenau a 

gofiaf ac a greaf.   Atega’r anthropolegydd Clifford Geertz at y ddealltwriaeth hon drwy nodi 

‘culture patterns have an intrinsic double aspect: they give meaning, that is, objective 

conceptual form, to social and psychological reality both by shaping themselves to it and by 

shaping it to themselves.’117  Hynny yw, rydym ni’n rhoi ystyr i wrthrych neu oddrych, a bod y 

gwrthrych neu’r goddrych yn rhoi ystyr i ni. 

Po fwyaf yr adlewyrcha person ar ei ganfyddiadau am y byd, wedyn y mwyaf y gall ddechrau 

creu gorwel anian y byd hwnnw.118  Po fwyaf yr ystyria, y lletach yw’r gorwel gwybodaeth.  

Hynny yw, gall canfyddiadau person am y byd o’i amgylch yn y gorffennol gael eu huno gyda’r 

modd y mae’n amgyffred y byd yn awr, gan greu darlun cyflawnach o’r byd hwnnw.  Dywed 

Moustakas:  ‘The whole process takes on the character of wonder as new moments of 

perception bring to consciousness fresh perspectives, as knowledge is born that unites past, 

present, and future and that increasingly expands and deepens what something is and 

means.’119  Gall adlewyrchu ar ganfyddiad fynd ati i gyfrannu at ddwysedd ein 

hadnabyddiaeth o anian y canfyddiad hwnnw.  Drwy weithredu gyda chymdogaeth y capel yn 

yr ymchwil hwn, hyderaf y gall ymwybyddiaeth o’u hymarfer nhw gyfoethogi fy ngorwel 

gwybodaeth, a datgelu mwy am y cyswllt a fodola rhwng y gorffennol, presennol a’r dyfodol 

                                                           
116 Y profiad o adnabod fy ngorffennol fel rhan o’r gymdogaeth, adnabyddiaeth o’m hunan fel ymchwilydd, 

ymwybyddiaeth o’r modd y dylanwada ffactorau personol ar fy ngwaith, adnabyddiaeth o’r ystumiau corfforol, 
yr iaith ar lafar, a’r iaith ysgrifenedig a berthyn iddi, ac ymwybyddiaeth o ofynion y Brifysgol. 
117 Clifford Geertz, The Interpretation of Culture, new edn., (New York: Basic Books, 2000) t. 92 
118 Gwelir Moustakas, 1994, t. 53 
119 Moustakas, 1994, t. 53/4 
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yn y capel.  Pwysigrwydd ymatblygedd yw mynd ati i gyfathrebu’r canfyddiadau hyn i rywun 

heblaw amdanaf i.  

Cyfrannodd yr athronydd Maurice Merleau-Ponty at syniadaeth ffenomenolegol drwy nodi 

mai profiadau’r corff sydd yn estyn allan er mwyn dehongli’r byd.  Awgryma mai ymgorffori 

profiad o’r byd y gwna berson, gan ddefnyddio ei amgyffred ei hun fel mesurydd: 

I am the absolute source, my existence does not stem from its antecedents, from my 
physical and social environment; instead it moves out towards them and sustains 
them, for I alone bring into being for myself (and therefore into being in the only sense 
that the world can have for me) the tradition which I elect to carry on, or the horizon 
whose distance from me would be abolished-since that distance is not one of its 
properties - if I were not there to scan it with my gaze.120  

Os felly, daw ymatebion blaenaf person o’r corff, o endid cyflawn (nid o feddwl fel endid ar 

wahân i’r corff fel y creda Descartes), felly gellid dadlau bod profiad yn colli rhywfaint o’i 

ddilysrwydd gwreiddiol wrth gael ei gymhwyso i eiriau.  Awgryma’r gair ‘absolute’ gan 

Merleau-Ponty fod y profiad o ganfod yn un a feiddianna person yn llwyr.  Mae Margaret 

Ames yn cyfrannu at y ddealltwriaeth hon, gan nodi ‘Trwy’r corff rydym yn canfod y byd.  

Trwy’r corff rydym yn gweithredu yn y byd ac yn creu’r byd.  Trwy’r corff rydym yn profi’r byd 

ac mae’r profiad o’r byd yn ein newid yn raddol drwy gydol ein bywydau.’121  Noda’n glir yn y 

fan hon ei chred mai’r corff sydd yn ganolog i’n deallusrwydd o’r byd ac o’n hunain mewn 

perthynas â’r byd.  Felly, mae angen ystyried profiad mewn ffyrdd y tu hwnt i eiriau, oherwydd 

ni chredaf fod strwythur iaith yn caniatáu mynegiant llwyr o ymatebion creiddiol.  Mae hyn 

yn adleisio yn ol at syniadaeth Diana Taylor am anallu’r archif i gyfathrebu gwybodaeth sydd 

yn cael ei chreu a’i chadw yn y repertoire.  Mae ymateb corfforol i’r byd yn holl bwysig i’w 

ystyried fel modd o greu darlun ffenomenolegol, ond yn ogystal yn fodd o gyrraedd profiadau.  

Credaf felly bod ffyrdd o ddarganfod ymatblygol yn bodoli nad ydynt yn ymwneud â geiriau 

yn unig, ac sydd yn cael eu datgelu drwy ymarfer. 

Mae ffenomenoleg yn fodd o drafod gwreiddiau profiad, ac mae perfformiad yn faes a all 

amlygu profiad.  Yn ôl yr ysgolhaig a’r ymarferydd Susan Kozel, gall perfformio gynrychioli 
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adlewyrchiad bwriadol gan y perfformiwr i brofi; i weld, teimlo a chlywed ei hun ac eraill.122  

Hynny yw, gall gweithred berfformiadol fynd ati i gyfleu profiad synhwyrus, i fynegi aml-

haenedd bodolaeth person yn y byd.  Mae’r ymwybyddiaeth hon yn ffenomenolegaidd.  Gall 

perfformiad fod yn fodd o arddangos profiadau ffenomenolegaidd.  Credaf y gellid cyfuno 

profiadau atblygol ac ymatebion ffenomenolegol drwy gyfrwng perfformiad, ac y gall y rheiny 

fod yn rhan o Y-f-Y. 

Dywed Moustakas na all gwybodaeth ffenomenolegol fod yn gyflawn gan ei bod yn ddiderfyn; 

‘The whole process of being within something, being within ourselves, being within others, 

and correlating these outer and inner experiences and meanings is infinate, endless, 

eternal.’123  Yn hytrach nac archwilio am ateb, efallai y dylid cydnabod mai archwilio am 

ehangiad ac esboniad o foment o hanfod profiad y gwna’r ymchwil hwn.  Nid yw profiad yn 

rhywbeth y gellid ei egluro yn ei gyfanrwydd, ond mae’n rhywbeth y gellid mynd ati i gynnig 

disgrifiadau ohono.  Yn ôl yr anthropolegydd Clifford Geertz;  ‘Cultural Analysis is intrinsically 

incomplete’.124  Hynny yw, ni ellid cwblhau dadansoddiad o ddiwylliant gan fod diwylliant yn 

fyw ac yn digwydd drwy’r amser. 

 

2.4 Ymarfer Fel Ymchwil 

Dywed Robin Nelson: ‘we should recognize...that in the twenty-first century no methodology 

or epistemology can be taken to yield an unmediated, self-evident truth.’125  Hynny yw, rhaid 

ystyried bellach nad oes un fethodoleg yn berffaith ar gyfer unrhyw ymchwil gan fod gan bob 

un ei gryfderau a’i wendidau mewn perthynas a chyrraedd unrhyw wirionedd.  Credaf felly 

fod angen penderfynu ar fethodoleg ymchwil sydd yn berthnasol i’r cyd-destun yr ymchwilir 

iddo.  Oherwydd bod yr ymchwil hwn yn astudiaeth o ddigwyddiadau perfformiadol, byw, a 

ddigwydd mewn gofod arbennig dros amser, credaf y gellid defnyddio Y-f-Y i archwilio’r pwnc 

i’w lawn botensial.  Diffinia Robin Nelson Y-f-Y fel a ganlyn: 
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PaR [Practice as Research] involves a research project in which practice is a key 
method of inquiry and / where, in respect of the arts, a practice (creative writing, 
dance, musical score/ performance, theatre/performance, visual exhibition, film or 
other cultural practice) is submitted as substantial evidence of a research inquiry.126  

Mae Y-f-Y yn faes sydd yn datblygu wrth sylweddoli bod gagendor yn y modd y mae angen 

archwilio gwybodaeth ymgorfforedig (repertoire) yn ogystal â gwybodaeth a ystyrir yn fwy 

traddodiadol (archifol).  Mae Y-f-Y wedi datblygu mewn graddfeydd gwahanol dros y deng 

mlynedd ar hugain diwethaf, gan ddibynnu ar yr angen i fedru ymchwilio i gyd-destunau 

diwylliannol gwahanol.  Ym Mhrydain, un o’r digwyddiadau mwyaf nodedig oedd prosiect 

pum mlynedd yr AHRB127, i archwilio Y-f-Y a dechreuodd yn 2001.  Roedd prosiect ‘PARIP’ 

(‘Practice as Research in Performance’) Prifysgol Bryste yn edrych ar ffyrdd y gellid dilysu'r 

ymarfer mewn ymchwil, ac yn edrych ar sut y gallai ymarfer fynd ati i gyfoethogi gwybodaeth 

ym maes perfformiad.  Dywedir ar eu gwefan; ‘This represents a major theoretical and 

methodological shift in the performance disciplines - traditional approaches to the study of 

these arts are complemented and extended by research pursued through the practice of 

them.’128  Hynny yw, mae eu hymchwil i Y-f-Y yn digwydd oherwydd cydnabyddir ganddynt y 

gall ymarfer gynyddu’r wybodaeth am berfformiad. Atega hyn fod yr archif a’r repertoire yn 

ffurfiau o wybodaeth sydd yn ddilys ond sy’n wahanol i’w gilydd.  Gall ystyriaeth o sawl ffordd 

o wybod gyfrannu at greu mewnwelediadau newydd i faes perfformiad.  Mae Nelson yn mynd 

ymlaen i drafod fod Y-f-Y yn hanfodol fel gweithred sydd yn caniatau deialog rhwng gwahanol 

ffyrdd o wybod.  Dywed ef fod angen i unrhyw ymarfer ymateb i, a bod yn rhan o, drafodaeth 

sy’n ymwneud â ffyrdd eraill o wybod: 

I hold that engaging in reading and writing of all kinds alongside the doing of an arts 
practice mobilizes a process of dialogic engagement.  It is not a matter of going into 
the studio and waving your copy of any theorist from Aristotle to Žižek but a matter 
of allowing ideas relevant to your project to circulate freely in the investigative 
space.129   

Hynny yw, nid yw’n ddigon mewn proses ymarferol i ddangos y gwaith ymarferol yn unig, ond 

rhaid cydnabod a chyfleu'r egni a’r wybodaeth sy’n llifo o un ffynhonnell wybodaeth i’r llall.  

Mae angen i’r gwaith ymgorfforedig gyfleu y dylanwadau diwylliannol a damcaniaethol sydd 
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arno mewn modd agored a gonest.  Gellid gwneud hyn mewn amryw o ffyrdd ac mae angen 

iddo weddu’r cyd-destun.  Gall cyfleu’r disgwrs epistemolegol gymeryd amryw ffurf ar 

ddogfennaeth; sgwrs, dogfen ysgrifenedig, lluniau, map ac yn y blaen.  Trafodaf hyn yn nghyd 

destun fy ymchwil i maes o law. 

Credaf fod dogfennaeth ym maes Y-f-Y yn dibynnu ar y cyd-destun.  Ys dywed Robin Nelson, 

gall dogfennu fod yn broblemataidd wrth geisio crybwyll perfformiad oherwydd yn nhyb rhai, 

megis yr ysgolhaig Peggy Phelan, mae perfformiad yn ddarfodedig ac ni ellid ei ail-greu.  Mae 

hi’n dweud: 

Performance’s only life is in the present.  Performance cannot be saved, recorded, 
documented or otherwise participate in the circulation of representations of 
representations: once it does so, it becomes something other than performance.  To 
the degree that performance attempts to enter the economy of reproduction it 
betrays and lessens the promise of its own ontology.  Performance’s being, like the 
ontology of subjectivity proposed here, becomes itself through disappearance.130  

Mae hi’n credu fod pŵer yn perthyn i berfformiad am yr union reswm hwnnw, gan fod y 

digwyddiad wedi diflannu, a’i fod yn amhosibl newid gwaddol y digwyddiad.  Mae perygl y 

gall y ddogfennaeth ddisodli’r profiad ei hun; bod dibyniaeth arno i gyfleu’r union hyn a 

gafwyd mewn perfformiad.  Ond byddai hyn yn tanbrisio perfformiad neu’r repertoire fel 

modd dilys o wybod.  I eraill, mae angen y ddogfennaeth i gadw cofnod o’r profiad rhag iddo 

gael ei anghofio.131 Ond mae rhai achosion o ddogfennu perfformiad sydd yn ymgeisio 

arddangos ysbryd y darn mewn ffyrdd archifol; sonia Nelson am waith y cwmni Frantic 

Assembly er enghraifft, sydd yn defnyddio ffyrdd aml-gyfrwng a thameidiog o ddogfennaeth 

sydd yn adlewyrchu eu harddull o berfformiad.    

Er bod datblygiad Prydeinig Y-f-Y yn arddangos dealltwriaeth o’r modd y mae ffyrdd gwahanol 

o fynegiant yn medru cyfleu gwybodaeth na all ffyrdd eraill, credaf ei fod yn cyfeirio’n benodol 

at y modd y gall Y-f-Y gyfrannu at ymchwilio agwedd perfformiad fel celfyddyd.  Er y gellid 

perthnasu maes perfformiad a gwaith perfformiadol at gelfyddyd, mae’r gwaith 

perfformiadol rwy’n edrych arno yn ymwneud yn fwy penodol â mynegiant a hunaniaeth 

gymdogaeth leiafrifol nas gellid o reidrwydd ei diffinio fel gweithgaredd gelfyddydol.  Mae’n 

weithred hanfodol sydd yn ymwneud â hunaniaeth gymdogaeth.  (Byddai’r un peth yn wir 
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hefyd petawn yn edrych ar fy ymchwil o safbwynt anthropolegol yn unig; gan fy mod yn rhan 

o’r gymdogaeth yr ymchwiliaf iddi rwy’n ymwybodol nad ellir ei dadansoddi mewn defodau 

yn unig; rhaid ystyried gorffennol y capeli unigol yn ogystal.)  Yn hynny o beth felly, gellir 

dadlau bod yr Y-f-Y a ddefnyddiaf yn yr ymchwil hwn yn debycach i waith Y-f-Y sydd i’w weld 

mewn gwledydd lle mae galw i archwilio’r hyn â ddigwydd pan fo diwylliant lleiafrifol yn ceisio 

mynegi ei hunaniaeth drwy gyfrwng ymarfer.  Dywed yr ysgolhaig o faes Drama Veronica 

Baxter (sydd yn dyfynnu o waith yr ysgolhaig ar fethodolegau ymchwil, Bagele Chilisa) fod 

angen yn Ne Affrica: 

new methods of research need to emerge that encompass the breadth of work, and 
that close ‘the knowledge gap that resulted from imperialism, colonization, and the 
subjugation of indigenous knowledges’, and support the ‘reclamation of cultural and 
traditional  heritage.132  

Mae Y-f-Y yn fodd i leiafrifoedd fynegi eu hunain mewn modd sydd yn gweddu eu cyd-destun 

nhw, boed hynny mewn modd sydd yn ymwneud â chelfyddyd eu diwylliant, neu a pharhad 

eu diwylliant nhw.  Mae’n fodd i archwilio gwybodaeth o’r repertoire mewn modd na all yr 

archif. Trafoda’r ysgolhaig Suzanne Little y modd y gall Y-f-Y weithio yn Seland Newydd, gwlad 

ddeuddiwylliannol.  Gall hyn gyseinio mewn ymchwil i ddiwylliant Cymraeg, neu Brydeinig, 

oherwydd amlddiwylliannedd y cenhedloedd hyn.  Wrth son am waith yr ymarferydd Hilary 

Halba, dywed Little: ‘Halba’s research into biculturalism and its foundations in Māori 

protocols and beliefs has led her to develop PaR projects which explore how biculturalism 

may inform intercultural processes and performances and how it may be embedded in 

pedagogical practices.’133  Hynny yw, mae Halba yn ymchwilio i’r modd y gall perthyn i fwy 

nag un diwylliant fod wedi ei fewnblannu’n bedagogaidd. Gan bod profiadau o’r fath wedi eu 

mewnblannu, yn bresennol o fewn person i’r fath raddau fel na ellir eu cynrychioli mewn 

ffyrdd archifol, gall Y-f-Y fod yn arf allweddol i’w hymchwilio.  Â Little ymlaen i ddweud: 

PaR can mobilize the introduction of a non-Western research lens and the ethos and 
practices of collaborative, community-centered practice to address the urgent cultural 
need to ‘refocus students’ assumptions to do with knowledge acqusition...  PaR has 
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great potential for facilitating cultural cohesion within bicultural Aotearoa/New 
Zealand through bringing differing discursive modes into negotiation.134  

Gall Y-f-Y edrych ar waith cymunedol fel modd o wybod, ac mae hyn yn hollbwysig yng nghyd-

destun yr ymchwil hwn.  Gall Y-f-Y roi llais i’r di-lais, yn ogystal â chodi cwestiynau am 

addasrwydd ffyrdd a ffynonellau traddodiadol o wybodaeth at leisio gwybodaeth sydd yn 

berthnasol i ddiwylliant lleiafrifol.  Mae Y-f-Y yn fodd o gwestiynu dilysrwydd ffyrdd o wybod 

archifol fel y ffyrdd o wybod, gan ddenu sylw at y ffaith fod diwylliannau yn bodoli nad ydynt 

yn meddu ar archif.  

Wrth ystyried y capel Cymraeg, cymdogaeth a pherfformiad, hoffwn ddadlau na all 

gwybodaeth archifol fynd ati i ddiffinio’r profiadau a geir yno, a bod dealltwriaeth felly yn 

hanfodol ar gyfer astudiaeth o berthynas y capel Cymraeg, cymdogaeth a pherfformiad.  

Petawn yn dibynnu ar wybodaeth archifol yn unig i drafod y profiad hwn, ni thrafodir y profiad 

yn gyflawn gan na all geiriau yn unig gyrraedd y profiad. Mae’r ymchwil hwn yn defnyddio Y-

f-Y i archwilio’r berthynas rhwng y capel Cymraeg, cymdogaeth a Pherfformiad er mwyn 

caniatau datgeliad o’r repertoire mewn ffurf sydd yn berthnasol i’r cyd-destun.  Gan fy mod 

i’n perthyn i draddodiad y capel Cymraeg, dwi’n gwybod mai profiad wedi ei ddatblygu mewn 

gofod dros amser yw’r profiad o gymdogaeth yno, a bod perfformiadau defodol yn cyfrannu 

at y profiad hwn.  Felly, defnyddiaf Y-f-Y i fynegi’r wybodaeth, gan nad yw’n perthyn i fyd 

gwybodaeth archifol; mae’n perthyn i repertoire.  Mae syniadaeth Diana Taylor felly yn 

berthnasol nid yn unig wrth esbonio fod gwahanol ffurfau o epistemoleg yn bodoli, ond yn 

greiddiol i fethodoleg y darn, gan fy mod i am ddefnyddio fy repertoire i fynegi’r berthynas 

mewn cywair perthnasol i’r testun.   Er fy mod i’n adnabod y profiad hwn, mae angen 

cynrychioli’r wybodaeth hon er mwyn iddi fodoli y tu allan i brofiad personol.  Mae’r ymchwil 

hwn yn bwriadu arddangos enghreifftiau o’m hadnabyddiaeth i, ynghyd ag aelodau eraill o 

gymdogaeth y capel, o ddefodau perfformiadol, a’r wybodaeth eu bod yn berfformiadau 

ffurfiannol, sydd yn creu perthynas gylchol rhwng y capel Cymraeg, cymdogaeth a 

Pherfformiad.  

Sonia Victor Turner am y posibiliad o ystyried dramau cymdeithasol fel uned lle y datgelir 

llawer am ddiwylliant perfformiadol cymdogaeth.  Wrth drafod perfformiad diwylliannol, 
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(sydd yn ymdebygu i ddramau cymdeithasol Turner) mae Dwight Conquergood o’r farn y gall 

astudiaeth felly ddadlennu llawer am ddaliadau ddiwylliant wrth i ni ei ddadansoddi: 

[C]ultures throw off forms of themselves – literally “expressions” – that are publicly 
accessible.  These formal expressions of culture collect, set, heighten, frame, stylize, 
regulate, reproduce, refract, contain, and fix amorphous energies, drives, impulses, 
tensions.  These heightened surfacing forms throw into bold relief the core values, 
virtues, and visions of a culture.  Turner calls these formal expressions “cultural 
performances” and refers to them  as “peaks” of social experience, “precipitates” from 
the eventful social flow that function as prismatic lenses through which one can 
glimpse the inner dynamics and depths of culture (Turner 1982, 11-12)135  

Mae’r dyfyniad uchod o bwys i mi wrth geisio esbonio er bod Y-f-Y ac astudiaethau 

perfformiad yn hollbwysig yn y modd y gall agor drysau i astudiaeth eang o ddiwylliant, mae 

ei ehangder yn golygu y gall yr astudiaeth fod yn ddibendraw oni osodir paramedrau o’i 

hamgylch (cromfachu, ys dywed Taylor).  Wrth ddewis felly enghraifft o’r diwylliant hynny i’w 

ddadansoddi, gallwn dderbyn fod llawer o werthoedd a pherfformiadau’r diwylliant hynny yn 

bresennol yn yr enghraifft (gan gydnabod nad yw’r enghraifft yn gynrychiolaeth gorffenedig 

o ddiwylliant.)   

Fel rhan or ymchwil hwn lluniwyd perfformiad unigol i’w gyflwyno mewn capeli.  Roedd y 

perfformiad yn ymgais i arddangos yr ystod o ddefodau a phrofiadau a ffurfiodd fy 

mherthynas at y capel a’i gymdogaeth.  Gwnes hyn er mwyn allanoli’r repertoire, i ddangos 

bod fy mhrofiadau yn y capel yn ffurf ar wybodaeth.  Wedi perfformio hyn mewn tri chapel, 

cyd-weithiais gyda chymdogaethau’r tri chapel hynny i gynnal perfformiadau sydd yn edrych 

ar eu perthynas nhw â’r capel.  Gwnes hyn er mwyn allanoli eu gwybodaeth nhw o brofiad 

cymdogaethol y capel, er mwyn clywed amryw o leisiau sydd yn cyfrannu at y wybodaeth am 

berfformiadau cymdogaeth y capel Cymraeg. 

Yn ogystal a’r Y-f-Y, mae’r traethawd hwn yn edrych ar rywfaint o wybodaeth archifol er mwyn 

cyfrannu at ddealltwriaeth sylfaenol o’r hyn yw Capel Cymraeg.  Er enghraifft, gall 

gwybodaeth hanesyddol roi syniad i ni o’r modd y bu cymdogaethau yn rhyngweithio â’u 

capeli yn y gorffennol.  Gall ystyried damcaniaeth perfformiad ddweud wrthym sut y gall 
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perfformiad gyfrannu at greu teimlad o berthyn.  Felly er mai astudio’r repertoire sydd yn 

greiddiol i’r ymchwil hwn, mae’n digwydd mewn perthynas â gwybodaeth archifol.  

Crêd Robin Nelson mai’r ymarfer ei hun a all gyfrannu gwybodaeth o’r radd flaenaf: ‘there 

remains an important sense in which the embodied knowledge of practice is both prior to and 

distinct from the written (symbolic) account after the event.’136  Yn ôl Nelson, y profiad yw’r 

prif fesurydd ei hun, ac mae deongliadau testunol yn eilbeth.  Dywed Sharon Deacon, pan fod 

ymchwilwyr yn edrych ar brofiadau byw, mae angen iddynt ‘find methods that can 

encapsulate the multi-dimensionality of the human experience.’137 Hyderaf y gall astudiaeth 

ar ffurf Y-f-Y fod yn greiddiol i’r ymchwil hwn am fy mod yn trafod profiadau o berfformiadau 

byw, presennol.  Yn ôl Pearson a Shanks; ‘performance is a saturated space’138; cydnabyddant 

yn y fan hyn y gellir datgelu haenau o ystyr yn nhrwch y weithred o berfformiad.       

Mae Y-f-Y yn galluogi darganfod drwy wneud, ac yn canfod gwirionedd mewn modd 

emperiyddol na all gael ei osod yn gategorïau.  Dywed yr ysgolhaig o faes perfformiad Simon 

Jones y gall Y-f-Y fynd ati i:  

speak about what they cannot point to; and point to what they cannot speak about.  
It is fundamentally not about pinpointing the object in a given space-time; but realizing 
the in-betweennesses that make up our experience of space and time in general.139   

Eglura’r dyfyniad hwn fod bylchau’n bodoli na chaiff ac na ellir eu crybwyll na’u mesur mewn 

print, ac y gellid cyfeirio at rhain drwy Y-f-Y.  Eto, mae hyn yn cyd-fynd gyda syniadaeth Taylor 

fod gwybodaeth archifol a’r repertoire yn bodoli, gyda’r ddau yn ffyrdd o wybod sydd yn 

wahanol i’w gilydd, ond y fferfrir yr archif.  Ni all ymarfer, na’r repertoire, lenwi’r bylchau’n 

gyfan, ond gallant gynnig haen arall o wybodaeth i dynnu sylw at yr “in-betweennesses” o 

brofiad.  Pwysleisia Bhabha hefyd fod diwylliant cenedl yn digwydd yn y gofod rhwng 

perfformiad ac addysgeg, a dywed; ‘Minority discourse sets the act of emergence in the 
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antagonistic in-between of image and sign, the accumulative and the adjunct, presence and 

proxy.’140 Hynny yw, yn y tensiwn rhwng categorïau y digwydda diwylliant byw.  Mae Dwight 

Conquergood o’r farn fod diwylliant yn ‘more like a vortex than a variable...we might play with 

the idea of culture as a felt flow of enabling energies swirling around an axis.  These volatile 

energies sweep and pull in opposite directions.’141 Dengys y dyfyniad hwn fod Conquergood 

yn gweld diwylliant fel trobwll o fath sydd yn llawn grymoedd sydd yn gwthio a thynnu o echel.  

Credaf y gellid dweud fod yr echel hon yn cynrychioli hanfod diwylliant, ond bod y grymoedd 

yn cynrychioli’r holl egni a haenau o wybodaeth a berthyn iddo.   Mae modd defnyddio Y-f-Y 

er mwyn ymarfer yr egni hwn, gan nad oes modd ei glymu lawr mewn archif. 

Dywed yr ysgolhaig o faes ffilm, Annette Khun, wrth ymchwilio i’w hanes personol drwy weld 

os all atgofion gadarnhau gwybodaeth am y gorffennol i ffurfio’r presennol: ‘My own quest 

for knowledge was, and is, driven more or less consciously by a desire to heal the breach 

between ways of knowing and bodies of knowledge that in our culture are split off from one 

another.’142  Hynny yw, mae ymgais Khun i ymchwilio yn dyfod yn uniongyrchol o’r angen i 

uno ffyrdd o wybod sydd ar wahân.  Gellid dweud felly fod ymchwilio hunan-ethnograffaidd 

yn fodd o dynnu sylw at y gagendor a geir rhwng ffyrdd o wybod, cyn tynnu sylw at y pynciau 

mewn golwg hyd yn oed.  Yn ei thrafodaeth o gynrychioli’r di-lais, dywed yr ysgolhaig o faes 

ffeminyddiaeth ac astudiaethau perfformiad, Peggy Phelan, wrth amlygu’r ‘blind spot within 

the theoretical frame itself, it may be possible to construct a way of knowing which does not 

take surveillance of the object, visible or otherwise, as its chief aim.’143  Gall canfod modd i 

gyfeirio at yr anweledig, heb feddwl am ffyrdd traddodiadol o gyfeirio at wrthrych, fod yn nod.  

Hynny yw, gall yr ymchwil fod yn ymgais i ddatguddio gwybodaeth nad yw fel arfer yn cael ei 

amlygu.  Mae’r Y-f-Y yn hanfodol er mwyn cyfrannu at ddarlun epistemolegaidd o berfformiad 

yn y Capel Cymraeg, gan ei fod yn faes sydd yn llawn corneli cudd a bylchau yn yr ystyr nad 

yw’r profiad cyfredol ymarferol o berthyn i’r capel yn cael ei ddogfennu.  

                                                           
140 Homi K. Bhabha, ‘DissemiNation: time, narrative, and the margins of the modern nation’ yn Nation and 
Narration, gol. gan Homi K. Bhabha, (London and New York: Routledge, 1990), t. 307 
141 Conquergood, 2013, t. 17   
142 Anette Khun, Family Secrets; Acts of Memory and Imagination, 2nd edn., (London and New York: Verso, 
2002), t. 121 
143 Phelan, 2006, t. 1/2  
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Gellid cymhwyso rhai o syniadau Schechner am yr hyn y mae perfformiad yn ei wneud at faes 

astudiaeth Y-f-Y.  Dywed ef: ‘Performance isn’t “in” anything, but ‘between’ ...Performances 

exist only as actions, interactions, and relationships.’144  Mae ef o’r un farn â Simon Jones, sef 

bod perfformiad yn digwydd yn y gofod ‘rhwng’ goddrychau a gwrthrychau.  I ddychwelyd at 

derminoleg Taylor, gellid dadlau trwy weithredoedd perfformiadol (neu Y-f-Y), y gall 

gwybodaeth nad ydyw’n bodoli yn archifol gael ei chanfod ar ffurf repertoire.  Yn ôl Schechner:  

A performance ‘takes place” in the “not me...not not me” between performers; 
between performers and texts; between performers, texts and environment; between 
performers, texts, environment and audience.  The larger the field of “between” the 
stronger the performance.  The antistructure that is performance swells until it 
threatens to burst.  The trick is to extend it to the bursting point but no further.  It is 
the ambition of all performances to expand this field until it includes all beings, things 
and relations.  This can’t happen.  The field is precarious because it is subjunctive, 
liminal, transitional....145  

Nid gofod undonog yw’r ‘rhwng’ felly, mae’n digwydd ym mherthynas sawl 

goddrych/gwrthrych â’i gilydd.  Mewn Y-f-Y gall y gofodau ‘rhwng’ ganiatáu mewnwelediadau 

am y repertoire sydd yn aml-haenog.  Felly, yn yr ymchwil hwn, gan ei fod yn trafod 

perfformiadau byw, hyderir bod yn rhaid cyfeirio at y profiad ymarferol, ymgorfforedig, mewn 

arddull trwy gyfrwng perfformiad yn ogystal â’r ysgrifenedig.  Yn yr ymchwil hwn, dwi’n 

allanolwr, ond hefyd yn fewnwr, yn bodoli yn y ddeuoliaeth, fel y trafoda’r ymchwilydd a 

ddefnyddia fethodoleg Y-f-Y, Cahal McLaughlin, wrth drafod ‘the binary of the 

insider/outsider’ yn y gofod ‘rhwng’, sydd yn rhoi cyfle i mi ‘empathise, if not sympathize, 

with the ‘other’.’146  Dywed Schechner, fod y gofod yn un ansicr a chyfnewidiol a throthwyol.  

Medraf, ys dywed Jones, dynnu sylw at y profiadau hynny yn y gofod sydd yn hanfodol er 

mwyn egluro amser a gofod trwy berfformiad.  Medraf dynnu sylw at fodolaeth y bylchau; 

maent yn heriol ac yn broblematig, yn dangos nad oes geiriau na chategorïau’n bodoli i 

ddisgrifio rhai profiadau sydd yn perthyn i repertoire y capel Cymraeg.   

Rwyf wedi esbonio bod Y-f-Y yn fodd arbennig o gynnal ymchwil byw, sydd yn gwbl addas ar 

gyfer perfformiad gan y digwydda perfformiad yn fyw.  Wrth wylio perfformiadau’r 

                                                           
144 Schechner, Performance Studies, An Introduction, 2006, t. 30 
145 Schechner, Between Theater and Anthropology, 1985, t. 113 
146 Cahal McLaughlin yn Christopher Bannerman a Cahal McLaughlin, ‘Collaborative Ethics in Practice as 
Research’, yn Practice-as-Research in Performance and Screen, gol. gan Ludivine Allegue, Simon Jones, Baz 
Kershaw, Angela Piccini, (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009), t. 64 – 80 (t. 77) 
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cymdogaethau, teimlais fod dogfennaeth ar ffurf lluniau anffurfiol o’r digwyddiadau yn 

bwysig er mwyn cofnodi eu bod wedi digwydd, ac ys dywed Phelan, er mwyn ysgogi atgof; 

‘The document of a performance then is only a spur to memory, an encouragement of 

memory to become present.’147  Rwy’n yn gwybod na fedrant gynrychioli’r repertoire, ond 

maent yn brawf o’r digwyddiad, ac yn rhoi syniad bras iawn i’r darllenydd o’r gwahanol ofodau 

yr ymwelwyd a nhw, a’r pobl a oeddent yn cymryd rhan yn y digwyddiadau y tu hwnt i fy 

adroddiad i.  Rwyf wedi cesio cofnodi’n fanwl y broses o drefnu, ymarfer a pherfformio yn y 

capeli, gan obeithio drwy wneud hynny y medraf i a’r darllenydd greu dolenni rhwng y 

damcaniaeth a drafodwyd a’r ymarfer a brofwyd.  Nid oes lluniau o fy ymarfer i gan nad oedd 

yn bosib i mi dynnu lluniau wrth berfformio, ond cyflwynir DVD o’r gwaith, eto er mwyn ysgogi 

atgof ac nid fel efelychiad o’r digwyddiad ei hun.  

 

2.5 Ethnograffeg 

Gellid adlewyrchu mewn modd ethnograffaidd er mwyn ystyried rhesymeg a 

phrosesau diwylliannol, a bwriadaf wneud hyn wrth adlewyrchu ar yr ymchwil ymarferol.  

Dywed yr ysgolhaig o faes methodolegau ymchwil, Carolyn Ellis, am waith ethnograffaidd:  

“Ethnography then means writing about or describing people and culture, using first hand 

observation in a setting or situation.  The term refers both to the process of doing a study and 

to the written product.”148  Gellid perthnasu hyn â’r hyn a ddigwydd mewn perfformiad, 

oherwydd pe cofiwn eiriau Elin Diamond, mae perfformiad yn ‘always a doing and a thing 

done’.149  Mae gwaith ethnograffaidd felly yn caniatau arolygu ac yna ddisgrifiad o ddiwylliant.  

Dywed Bhabha fod ymchwiliadau ethnograffaidd yn ‘demands that the observer himself is a 

part of his observation and this requires that the field of knowledge – the total social fact – 

must be appropriated from outside like a thing, but like a thing which compromises within 

itself the subjective understanding of the indigenous.  Hynny yw, creda Bhabha fod angen i 

ymchwilydd ethnograffaidd gymryd gofal wrth droedio’r ffin sydd rhwng bod yng nghlwm yng 

nghyd-destun y goddrychau dan sylw, ond i fedru deall yr ymchwil o’r tu-allan er mwyn 
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148 Carolyn Ellis The Ethnographic I; A methodological novel about autoethnography,  (Oxford: AltaMira Press, 
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149 Elin Diamond, Performance and Cultural Politics, (London and New York: Routledge, 1996), t. 1 
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amgyffred â’r peth yn gyflawn.  Defnyddia Geertz ddiwylliant fel cyd-destun y medrir ei 

ddisgrifio’n ‘drwchus’.  Roedd yn benthyg term Gilbert Ryle, ‘thick description’, er mwyn nodi 

(a phroblemateiddio) ffyrdd ethnograffaidd o gofnodi. 150  Creda Geertz fod diwylliant yn 

digwydd, ac felly nid yw arolwg ohono yn gyfoes gan fod diwylliant yn cyfoesi ac yn newid pob 

eiliad.  Yr hyn dwi’n cynnig gwneud yw edrych ar y ‘microscopic’,151 sef enghraifft fechan iawn 

o’r modd y mae’r byd yn gweithio, yn y gobaith y bydd astudiaeth fanwl o’r bychain yn rhoddi 

syniad o sut y mae diwylliant yn gweithio’n ehangach. 

Wrth ystyried fy Y-f-Y i, sydd ag iddi ran ddyfeisiedig bersonol, bydd rhaid i mi fynd ati i 

ddisgrifio fy mhrosesau diwylliannol, a chyflwyno’r hunan i’r ethnograffaidd.  Nid proses â 

ymwna â chofnodi profiad mewn testun print yn unig yw methodoleg hunan-ethnograffaidd.  

Gall fynd tu hwnt i hynny, a bod yn fodd corfforol o ystyried a chofnodi ymatebion.  Dywed yr 

ysgolhaig o faes astudiaethau perfformiad, Tami Spry:   

The autoethnographic text emerges from the researcher’s bodily standpoint as she is 

continually recognizing and interpreting the residue traces of culture inscribed upon 

her hide from interacting with others in contexts.152   

Gall ymwybyddiaeth o’r corfforol a diwylliant ymgorfforedig, y repertoire, fod yn fodd hunan-

ethnograffaidd o adlewyrchu.  Mae ystyriaeth hunan-ethnograffaidd yn ymatblygol, ac yn 

medru defnyddio ymarfer er mwyn arsylwi ar yr hunan mewn perthynas a’i gyd-destun.  Ond, 

credaf y gall Y-f-Y gynnig mynd ymhellach (nag arsylwi hunan-ethnograffaidd) yng nghyd-

destun yr ymchwil hwn.  Mae Y-f-Y yn berfformiad, yn digwydd mewn moment fyw, ac wedi 

hynny mae ymgais i adlewyrchu arno’n cyfaddawdu trwch y foment honno gan fod y foment 

wedi pasio.  Mae ymgais i adlewyrchu’n ymarferol yn y foment o Y-f-Y yn golygu bod naws y 

profiad byw hwnnw yn newid; mae didwylledd y foment yn newid i fod yn ymgais i weithredu 

ac i adlewyrchu.   Felly er bod ymwybyddiaeth o waith ethnograffaidd neu hunan-

ethnograffaidd i ddisgrifio cyd-destun yn ysgrifenedig ac yn ymarferol yn bwysig, mae’r 

                                                           
150 Geertz, 2000, t. 6 
151 Geertz, 2000, t. 21 
152 Spry, T.  ‘Performing Autoethnography; an Embodied Methodological Praxis’, yn Emergent Methods in 
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ymchwil hwn hefyd yn pwysleisio pwysigrwydd Y-f-Y fel modd o ddeall, a bod purdeb moment 

o berfformio yn rhywbeth nas gellid ei gyfaddawdu.  

 

2.6 Y Trosgynnol 

Yn fy ngwaith dilynnol sydd yn nodi datblygiad perfformiadau’r ymchwil, cyfeiriaf ar 

brydiau at brofiadau trosgynnol.  Wrth weithio ar y prosiect hwn yn ymarferol, ar ambell 

bwynt, teimlais gyswllt â rhywbeth mawr, ond sydd y tu-hwnt i esboniad.  Mae’n deimlad 

ysbrydol ond nid yw o reidrwydd yn grefyddol.  Mae’r profiad hwn yn un sydd yn anodd 

cyfeirio ato yn yr archif gan ei fod yn rhywbeth sydd yn digwydd yn fyw, yn y repertoire.  

Dyma’r disgrifiad yng ngeiriadur Prifysgol Cymru:   

Y tu hwnt i brofiad personol; Diwin. yn perthyn i’r byd ysbrydol, goruwchnaturiol, 
cyfriniol, uwchfodol (am Dduw) ; yn dynodi dull o fyfyrio’n ddistaw dan ailadrodd 
mantra (b)  Athr. Heb ei gynnwys yn yr un o gategorïau Aristotlys, y tu hwnt i’r rheiny; 
na ellir ei brofi, a priori; yn esbonio mater a gwrthrychau fel cynhyrchion y meddwl 
goddrychol; yn dal fod dwyfoldeb  yn treiddio drwy’r holl fydysawd a’r natur ddynol. 
153  

Mae’r cymal ‘na ellir ei brofi’ yn clymu profiad ‘trosgynnol’ gyda’r math o brofiad a all 

ddigwydd fel rhan o repertoire.  Hynny yw, yn rhywbeth na ellir ei brofi mewn geiriau nac ar 

bapur, ond yn hytrach sydd i’w brofi drwy’r corff byw.  Credaf fod y trosgynnol yn bodoli 

mewn dau fodd yng nghyd-destun y capel Cymraeg: yn y cyswllt sydd yn cael ei gynnig at yr 

‘uwchfodol’, ac yn ail, i’r ‘byd ysbrydol’, sydd yn gyswllt a ymwna â chymundod pobl mewn 

gofod arbennig.   

Nid oes modd esbonio mewn brawddegau cwta ar bapur brofiadau sydd yn ymwneud â’r 

synhwyrus, a threigl blynyddoedd, ag ymwybyddiaeth agos unigolyn â gofod a chymdogaeth 

dros gyfnod o amser, sydd yn bresennol mewn eiliad o fod yn y capel i mi.  Pe ystyrir hefyd 

bod rhan o’r diffiniad uchod o’r trosgynnol yn ymwneud a phrofiadau ysbrydol unigolyn, 

gwelir bod haen arall o gymhlethdod yn cael ei ychwanegu at yr ymchwil gan fod astudiaeth 

o gapel ar ryw lefel yn ymwneud â ffydd. Gall ffydd hefyd fod yn brofiad personol sydd yn 

ymwneud ag ymdoddiad sawl ffactor, ac nid yw o reidrwydd yn esboniadwy.  Y mae Lisa Lewis 
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yn cynnig y gall profiad trosgynnol fodoli mewn capel Cymraeg, ac mai enghraifft o hyn yw’r 

cwmwl tystion, sef y cysyniad bod haenau o amser a phobl mewn gofod yn medru cyflyru 

teimlad o fewn yr unigolyn sydd y tu-hwnt i’w rhesymeg faterol.  Profodd Lewis hyn wrth 

draddodi darlith o bulpud Capel Pennant yng Ngheredigion, capel ble bu ei thad-cu yn 

pregethu dros hanner cant o flynyddoedd yn ôl: “Standing here, in this pulpit... I am extremely 

conscious of the overlapping layers of times and spaces.”154 Gwelir yma'r ymwybyddiaeth o 

ofod, neu o fylchau efallai.  Bylchau yr wyf yn ceisio eu mordwyo, yr ‘in-betweenesses’155 yn 

fy Y-f-Y.  Â Lewis ymlaen i nodi fod hyn yn gysyniad a nodir mewn mytholeg Geltaidd, yn cael 

ei alw’n ‘Gwmwl Tystion’ yn Llyfr y Hebreaid, ac y cyfeirir ato gan Waldo Williams.  Disgrifia 

Lewis y profiad fel hyn: 

Rather than an idealistic and naive attempt to grasp the past and keep it in the 
present, it is more of an evocation of those who have gone before, whoever they may 
be, in order to walk the earth in their place  with meaning and belief.  It is to feel 
continuation, to be in a constant state of belonging rather than being.156  

Wrth grybwyll ‘trosgynnol’ yn fy ymchwil, cyfeiriaf at y teimlad o berthyn i rywbeth sydd y tu 

hwnt i’r presennol.  Mae Y-f-Y ac adlewyrchu’n atblygol yn ffyrdd o drafod y profiadau hyn, 

gan ganiatáu mynegiant ymarferol o brofiad trosgynnol, sydd yn rhan o’r repertoire na ellir ei 

gymhwyso i eiriau.  

Felly i grynhoi, mae methodoleg yr ymchwil hwn yn cyfuno’r archif a’r repertoire er mwyn 

trafod agweddau ar berfformiad yn y broses o greu ymdeimlad o gymdogaeth yn y capel 

Cymraeg.  Defnyddir Y-f-Y er mwyn dangos agweddau ar berfformiad na ellir eu cofnodi’n 

destunol.  Gellir olrhain methodoleg yr ymchwil hwn i syniadaeth ffenomenolegol o’r corff fel 

mesurydd profiad mewn gofod.  Gan fod perfformiad yn ddibynnol ar ofod ac ar amser i fodoli, 

gall ystyriaeth o brofiad ffenomenolegol o’r corff mewn gofod mewn amser penodol drwy 

fethodoleg Y-f-Y ddatgelu yn y foment o berfformiad wybodaeth ymgorfforedig na all 

wybodaeth archifol.  
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Pennod Tri – Y Capel Cymraeg a Pherfformiad 

3.1 Rhagarweiniad 

Adeiladau a grëwyd mewn ymateb i alwad ymneulltuaeth yw’r capeli Cymraeg.  Nid 

addoldai yn unig mohonynt, ond ymrysonfeydd cwbl Gymreig.  Maent yn hafan i’r Cymry 

fedru mynegi eu crefydd, eu hiaith a’u diwylliant mewn modd sydd yn eu diffinio fel endid ar 

wahân i’r Eglwys.  Cynsail y capeli yw’r gwasanaethau Cristnogol a gynhelir ynddynt.  Ond 

rhy’r capeli mwy na chrefydd yn unig i’r gymdogaeth.  Gall y gymdogaeth Gymraeg fodoli ar 

ei thermau ei hun ynddynt, trwy fynegiant, neu berfformiad cynhenid.  Dywaid nifer o Gymry 

eu bod yn perthyn i Gapel, neu’n rhan ohono, yn yr un modd y dywedir eu bod yn perthyn i, 

neu’n rhan o deulu.  Mae i wead y capel sawl math o ryngweithio cymdogaethol sydd yn bosib 

eu diffinio yn nhermau perfformiad.   

Mae capeli Cymraeg yn lefydd i fynd i ymarfer y ffydd Gristnogol.  Mae ffydd ac ysbryd felly’n 

ganolog i brofiad y capel.  Ymchwil sy’n trafod perfformiad yng nghyd-destun y capel yw hwn, 

felly er yr ymwneud ffydd â hyn, y prosesau cymdogaethol o greu ac ymarfer y perfformiadau 

y canolbwyntiaf arnynt yn yr ymchwil hwn, ac nid natur ffydd.  Anodd yw cwmpasu ffydd gan 

ei fod yn bersonol a gwahanol i bawb.  Felly er fy mod yn cydnabod pwysigrwydd ffydd yng 

nghyd-destun y capel Cymraeg, nid ydwyf am ddadansoddi’r elfennau ysbrydol. 

Yn y darn hwn, bwriadaf edrych ar y capel Cymraeg yn fanylach.  Byddaf yn ei drafod fel 

adeilad, gan edrych ar syniadau ynglŷn â’r hyn sydd yn creu lle.  Ond yn gyntaf, byddaf yn 

edrych ar gymdogaeth y capel Cymraeg, a’r graddau y gall y bobl sydd ynddo gyfrannu at 

greu’r lle’n ogystal.  

 

3.2 Cymdogaeth 

Un agwedd sydd wedi bod yn bresennol wrth drafod astudiaethau perfformiad, defod, 

perfformiad a Chymreictod nas ellir gwadu ei bwysigrwydd yw hanfodiaeth gweithredoedd 

grŵp o bobl.  Yma canobwyntir ar ddiffinio pwy yw’r grŵp  o bobl y cyfeirir atynt yng nghyd-

destun y capel Cymraeg, a phaham defnyddio’r gair ‘cymgogaeth’ i’w disgrifio.  
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Roedd yn ymgais fawr i ganfod gair i ddisgrifio uniaethiad grŵp o bobl at draddodiad, iaith, 

pobl a lle a fyddai’n ganolog i’r ymchwil hwn.  Pobl sydd yn weithredol mewn creu arferion 

perfformiadol.  Gall defnyddio’r gair ‘cynulleidfa’ awgrymu grŵp  o bobl goddefol, ac mae’n  

berthnasol i gyd-destun theatraidd, felly nid yw’n gweddu i’r ymchwil hwn.  Roedd yn 

benderfyniad gen i i beidio â defnyddio’r gair ‘cymuned’ (yn Saesneg, community) i’r perwyl 

hwn oherwydd teimlais ei fod yn golygu gormod; bod ei ystyr yn rhy gyffredinol i gwmpasu’r 

hyn rwyf yn ei drafod.  Wrth ystyried y gair ‘bro’ (sydd yn rhy blwyfol a daearyddol ar gyfer yr 

ymchwil hwn), dywed yr awdur a’r beirniad llenyddol Ned Thomas sut y gwahaniaetha o 

community: 

Bro is the community in the insider’s language and comes with a structure of feeling 
(to use Raymond Williams’s term) a good deal warmer than does the overused word 
‘community which tries too hard to achieve the intimacy that comes naturally with 
the word bro.157  

Dywed bod community wedi ei or-ddefnyddio ac yn rhy gyffredinol.  Dywed Angharad Closs 

Stephens, fod perygl y gall community gael ei ddefnyddio fel rhan o iaith lywodraethol, sydd 

eto yn cyferbynnu â’r profiad yr ydwyf am ei ddisgrifio: 

The idea of a ‘community’ should not therefore be mistaken to be something that 
predicates or transcends the state: it is often the state that invents ‘communities’ 
which then form objects for the state to define, measure, and where necessary, place 
under surveillence.158  

Hynny yw, gellir creu cymuned gan lywodraeth i ddisgrifio grŵp o bobl gan chwarae ar yr 

arallrwydd y mae’r gair yn ei gynodi.  Defnyddia Closs Stephens yr enghraifft o’r ‘Gymuned 

Fwslemaidd’ i drafod hyn; cymuned sydd yn yn wahanol, ar wahân, nad ydym yn ei hadnabod 

ac sydd felly, o bosibl yn beryglus.  Creda mai un o broblemau ‘cymuned’ yw bôn y gair ei hun, 

yr ‘uned’; ‘This ‘unit’ can either imply territorial boundedness or sociocultural 

homogeneity.’159 Hynny yw, gall fod cymuned yn cyfeirio at uned ddaearyddol neu at elfennau 

diwylliannol cyffredin.  Dywed y gall hyn fod yn broblemataidd yn y Gymru gyfoes ôl-

drefedigaethol gan nad yw’n ystyried y modd y mae llawer o Gymry’n mudo o gefn gwlad i 

                                                           
157 Ned Thomas, ‘Welsh Keywords: Bro’, yn Planet: The Welsh Internationalist, 207 (2012), tt. 82-89 (t. 82) 
158 Angharad Closs Stephens, ‘Welsh Keywords: Cymuned’, yn Planet: The Welsh Internationalist, 208 
(2012/13), tt. 49-56 (t. 50) 
159 Ibid. 
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breswylio yn y ddinas, a sut y mae’r wê yn creu cymunedau gwasgaredig nad ydynt yn 

ddibynnol ar leoliad ac adnabyddiaeth bersonol.   

Dywed Closs Stephens y gall uned gynodi; ‘[a] nationalist rhetoric, and invokes the idea of a 

border between ‘us’ and them’.’160  Hynny yw, bod uned o bobl yn gallu bod yn fygythiad i’r 

rheiny nad ydynt yn rhan o’r uned.  Mae’r ymholltiad deuol hwn yn broblemataidd i Diana 

Taylor hefyd a noda ‘The West has forgotten about the many parts of the world that elude its 

explanatory grasp.  Yet it remembers the need to cement its position as the West by creating 

and freezing the non-West as always other.’161  Gan nad oes rhai diwylliannau lleiafrifol yn 

defnyddio’r archif i amgyffred a chofnodi eu diwylliant, maent yn anodd i’w diffinio i’r sawl 

nad ydynt yn eu deall, ac felly y cânt eu harallu.  Ymddengys felly fod uned na ellir ei ddiffinio 

yn fygythiol i rai.  Ni chredaf fod y grŵp o bobl yr ymgeisiaf ei ddiffinio mewn perthynas â’r 

capel yn ‘arall’ bygythiol i unrhywun; maent yn uned a berthyn i le ac i’w gilydd mewn modd 

sydd wedi cael ei saernio dros amser mewn gofod penodol.  Nid yw’n perthyn i rhethreg 

llywodraethol, ac ni dybiaf ei fod yn grŵp  sydd yn fwriadol arallu.  Mae Euros Lewis o’r farn 

fod sawl gair Cymraeg yn mynd ati i geisio disgrifio’r broses o berthyn i grŵp  o bobl: 

fe welwn fod y diwylliant Cymraeg wedi esgor ar gyfoeth o eiriau i ddisgrifio’r broses 
o fythol greu ac ail-greu’r berthynas o ymddiriedaeth sydd rhwng pobol a berthyn iddi.  
Os yw hi’n rhwydd yn Saesneg i siarad yn llac ac amhenodol trwy ddefnyddio’r gair 
amorphig ‘community’ (gan adael i bobl benderfynu dros eu hunain beth a olygir, os 
golygir unrhywbeth o gwbl), nid yw’r peth yn wir yn y Gymraeg...y mae’r holl enwau 
eraill yn cael effaith Trefinol ar y Cymro cysefin: y cyniwair ynddo ddarlun cyfoethog a 
phenodol sy’n wead gymhleth ac amlhaenog o bobl a thir; balchder a phryder; 
gorffennol a dyfodol.162   

Gall community olygu llawer iawn i lawer o bobl.  Ond mae’r profiad o uniaethiad pobl â’i 

gilydd mewn proses berfformiadol y cyfeiriaf ati’n yr ymchwil hwn yn rhy gyfoethog i gael ei 

gyffredinoli gan y term ymbarel ‘cymuned.’  Mae disgrifiad Bhabha o ‘the locality of culture’163 

wrth geisio amgyffred yr hyn yw cenedl yn ddefnyddiol i’r perwyl hwn.  Dywed Bhabha:  

This locality is more around temporality than about historicity: a form of living that is 
more complex than ‘community’; more symbolic than ‘society’; more connotative 

                                                           
160 Closs Stephens, 2012/13, t. 52   
161 Diana Taylor, The Archive and the Repertoire: Performing Cultural Memory in the Americas, (Durham and 
London: Duke University Press, 2003), t. 11 
162 Euros Lewis, Papur heb ei gyhoeddi, rhoddwyd i’r awdur yn 2007 
163 Homi K. Bhabha, ‘DissemiNation: time, narrative, and the margins of the modern nation’ yn Nation and 
Narration, gol. gan Homi K. Bhabha, (London and New York: Routledge, 1990), t. 292 
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than ‘country’; less patriotic than patrie; more rhetorical than the reason of state; 
more mythological than ideology; less homogeneous than hegemony; less centred 
than citizen; more collective than ‘the subject’; more psychic than civility; more hybrid 
in the articulation of cultural differences and identifications – gender, race or class – 
than can be represented in any hierarchical or binary structuring of social 
antagonism.164   

Mae’r dyfyniad hwn yn ddefnyddiol i’n dealltwriaeth ni am sawl rheswm.  Yn gyntaf, dengys 

fod llu o ddiffiniadau y gellid eu defnyddio i ddisgrifio grŵp o bobl a’u perthynas â’i gilydd nad 

ydynt yn taro deuddeg wrth i Bhabha geisio ddisgrifio cenedl.  Dengys y disgrifiadau hyn fod 

y locality of culture yn perthyn i’r byd diriaethol (country, a citizen  yn enghreifftiau), ond hefyd 

yn perthyn i fyd anhepgor, (megis temporality, mythical, psychic).  Mae’r trwch o ddisgrifiadau 

yn mynd ati i gyffwrdd â’r hyn yr ydwyf yn ceisio’i ddisgrifio wrth drafod y grŵp o bobl a 

fynychant y capel Cymraeg.  Yng Ngeiriadur yr Academi, cyfieithir locality fel unai lleoliad, 

ardal, cymdogeth, neu fro.165  Rwyf wedi di-ystyru lleoliad, ardal, a bro am y credaf eu bod yn 

rhy ddaearyddol benodol.  Dyma ddiffiniad Geiriadur Prifysgol Cymru o gymdogaeth: 

 Cymdogaeth, cymydogaeth [cymydog + -aeth] eb.  ll.  –au.  

(a) Y cylch neu’r darn gwlad o gwmpas y lle bo person yn byw, ardal, bro; rhanbarth 
neu safle gyfagos i le neu wrthrych penodol; cyffuniau (hefyd am rif, swm, &c.); 
cymdogion yn gyffredinol; cyfagosrwydd. 

(b)  Ymddygiad neu ymarweddiad cymdogol, yr ysbryd heddychlon a chyfeillgar sy’n 
gweddu i gymdogion, cymdeithasgarwch.166 

Rwyf wedi dewis defyddio’r gair hwn yn fy ymchwil gan ei fod yn cyfrannu at greu ymdeimlad 

o’r broses sydd yn perthyn i’r grŵp  o bobl sy’n mynychu capel Cymraeg.  Mae rhan (a) yn sôn 

am berson mewn perthynas â’r ardal o’i amgylch, ond hefyd at y bobl sydd yn rhannu’r tir yno 

gydag ef/hi.  Credaf fod hyn yn mynd y tu hwnt i ‘bro’ sydd ond yn crywbyll yr ardal 

ddaearyddol, heb ystyriaeth o berthynas yr unigolyn ag ef.  Awgryma rhan (b) fod rhywbeth 

yn clymu cymdogaeth at ei gilydd, sydd y tu hwnt i reswm bron; yn ‘ysbryd.’  Perthyn y 

diffiniad yma mi gredaf at syniadaeth Taylor, bod y repertoire yn rhywbeth na all geiriau 

amgyffred ag e, hynny yw, y profiad ymgorfforedig sydd yn cael ei brofi drwy’r corff byw.   

                                                           
164 Ibid. 
165 Bruce Griffiths a Dafydd Glyn Jones, Geiriadur yr Academi: The Welsh Academy English-Welsh Dictionary 
Online, <http://geiriaduracademi.org>, [cyrchwyd Gorffennaf 1af 2015] 
166 GPC Ar lein. Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, 2014. Y We. 
<http://geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html> [cyrchwyd 1 Gorffennaf 2015] 
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Mae J.R. Jones yn grediniol fod ysbryd cynnal iaith, a pherthynas person at ei gynefin yn clymu 

pobl at ei gilydd, a’u gwneud yn ‘bobl’.  Pwysleisia J.R. Jones fod parhad cenedl yn ddibynnol 

ar y nifer o glymau sydd rhwng person â hi: 

Eglur yw mai ymglymiad yw cymuned.  A sail y rhagdyb uchod yw y clymir pobl yn 
wahanol fathau o gymunedau gan wahanol fathau o glymau penodedig.  Yn awr, o’r 
rhain, fe ymddengys i mi fod yn rhaid wrth y lleiafswm o dri chwlwm i glymu dynion 
yn gymuned genedligol.  Y clymau hynny yw: (1) tiriogaeth diffiniedig, (2) priod iaith a 
(3)crynhoad y diriogaeth dan un wladwriaeth sofran.167  

Gelwir hyn gan Jones yn gymundod trichlwm.  Yng nghyd-destun yr ymchwil hwn a’r 

drafodaeth yn llyfr Jones, gan mai’r Frenhines a llywodraeth San Steffan sydd yn sofran ym 

Mhrydain, â yn ei flaen i nodi: 

Eithr mewn ambell achos, pan geir poblogaeth a ffurfiwyd yn gymundod gan ddau yn 
unig o’r clymau hyn, sef poblogaeth a wladychodd diriogaeth ddiffiniedig dros y 
canrifau ac a gaed erioed yn siarad ei hiaith ei hun ar y diriogaeth honno, eithr heb ei 
chyfundrefnau dan ei gwladwriaeth ei hun, ‘Pobl’ ac nid ‘cenedl’ a fyddai’r enw 
addasaf arni.  Cymundod deuglwm yw Pobl.  Craidd ei ffurfiant yw’r briodas 
gydymdreiddiol rhwng un briod iaith ag un priod dir.168 

Yn ôl Jones, mae i’r gymuned iaith Gymraeg ddau glymiad sydd yn eu diffinio fel ‘Pobl’, ac 

mae’r rhain wedi eu clymu at ei gilydd mewn cydymdreiddiad iaith a thir:169 

Y mae i Bobl, meddaf, ddau ‘gwlwm ffurfiant’ – un allanol, lluniwr undod eu gofod, sef 
y diriogaeth a gyd-drigannwyd ganddynt dros y cenedlaethau: ac un mewnol, lluniwr 
undod eu hyspryd, sef eu hiaith: nid yn gymaint fel y mae iddi swydd cyfrwng neu 
dechneg cyfathrebu ond fel y mae hi’n draddodiad, yn etifeddiaeth a gyfoethogir gan 
gerddediad y canrifoedd - ‘iaith’ yn yr ystyr sydd i’r gair pan ddywedir fod holl 
orffennol diwylliannol Pobl wedi ei gronni i’w priod iaith.  Galwaf y rhain, daear Pobl, 
a’u hiaith yn yr ystyr eang hon, yn ‘glymau’ eu ffurfiant.  Eithr y maent yn clymu i ffurfio 
Pobl nid yn annibynnol at ei gilydd ond mewn ‘cydymdreiddiad.170 

O’r dyfyniad hwn, deallwn fod Jones yn pwysleisio fod rhannu gofod ynghyd â’r ysbryd a ddaw 

yn sgîl siarad yr un iaith yn clymu pobl (mewn cydymdreiddiad).  Yn debyg i Rustom Bharucha 

a’i daerineb fod mwy i gyd-destun diwylliannol nag ymwybyddiaeth arwynebol, synhwyrwn 

wrth Jones fod i’r cydymdreiddiad hwn ystyr dwys i’r rheiny sydd yn ei brofi.  Mae’r iaith, neu 

                                                           
167 J.R. Jones, Prydeindod, (Llandybïe: Llyfrau’r Dryw, 1966) t. 9 
168 Jones, 1966, t. 10 
169 Nid oes gwadu fod hyn yn broblematig pe ystyrier Cymru fel cenedl ddwyieithog.  Ond yn yr ymchwil yma, 
gan y canolbwyntir ar y capel Cymraeg, nid yw hyn yn ystyriaeth. 
170 Jones, 1966, t. 10 
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‘ysbryd’, yn rhywbeth sydd wedi ei brofi dros gyfnod hir, ac mae’r gofod yn rhywbeth sydd 

wedi bod yn gysonyn amseryddol iddynt hefyd.  Gellid dadlau felly fod y cydymdreiddiad yn 

fynegiant perfformiadol, yn arfer wedi ei saernio dros amser mewn gofod arbennig.  Mae’r 

modd y disgrifia Jones gydymdreiddiad yn ymwneud â phroses sydd wedi digwydd nid yn unig 

trwy weithgareddau perfformiadol, ond sydd yn ddibynnol ar ofod a iaith yn ogystal.  Gan fod 

gweithgareddau perfformiadol cymdogaeth y capel wedi digwydd yn yr un gofod (tir) a iaith 

dros gyfnod o amser,  gellid dweud eu bod wedi eu ffurfio fel pobl sydd â’r profiad hwn yn eu 

clymu at ei gilydd.  Dyma ddyfnder perthynas y gymdogaeth y cyfeiriaf ati yn yr ymchwil hwn. 

 

3.3 Cymdogaeth a Chrefydd 

Cyfeiria Jones at ddefnyddio’r un iaith fel ‘ysbryd’ Pobl.  Yng nghyd-destun y capel 

Cymraeg, mae gan ‘ysbryd’ fwy nag elfen ieithyddol yn perthyn iddo.  Mae’r capel Cymraeg 

yn addoldy, lle y mae’r gymdogaeth sydd yn ei fynychu yn rhannu’r un ffydd Gristnogol.  Mae’r 

mwyafrif sydd yn mynychu’r capeli yn aelodau o’r capel hwnnw, sydd yn golygu eu bod yn 

talu i fod yn rhan o’r gymdogaeth ac yn cyfrannu at ei gynnal a’i gadw.  Er bod ffydd yn 

rhywbeth personol, trwy fod yn aelodau o’r capel, maent yn arddangos ffydd yn eu ‘hysbryd’ 

fel pobl.   Nid ymgais yw’r ymchwil hwn i ddirnad ffydd ac i drafod Cristnogaeth yn benodol.  

Ond gan yr ystyrir y Capel Cymraeg a chymdogaeth yn yr ymchwil, yn ogystal â fy mhrofiad 

personol i, mae’n rhaid ystyried yr elfennau hynny o ffydd a chrefydd a allant gyfrannu at 

ddealltwriaeth o’r cwestiwn ymchwil.   

Dywed yr hanesydd crefydd a’r athronydd Mircea Eliade fod person sydd yn ymwybodol o’r 

cysegredig ac o ffydd yn profi gofod bywyd mewn modd na all person seciwlar: 

When the sacred manifests itself in any hierophany, there is not only a break in the 
homogeneity of space; there is also revelation of an absolute reality, opposed to the 
nonreality of the vast surrounding expanse.  The manifestation of the sacred 
ontologically founds the world.  In the homogeneous and infinite expanse, in which 
no point of reference is possible and hence no orientation can be established, the 
hierophany reveals an absolute fixed point, a center.’171 

                                                           
171 Mircia Eliade, The Sacred and the Profane: the Nature of Religion, (San Diego and New York: A Harvest Book, 
Harcourt inc., 1987), t. 21 
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Yn y fan hyn mae Eliade yn dweud fod profi’r byd mewn modd cysegredig yn gallu ffocysu 

bywyd person, gan greu hieroffanïau sy’n ymdorri ar ofod di-bendraw bywyd; mae hieroffani 

felly yn amlygiad o’r cysegredig.  Er mai trafod effaith bywyd cysegredig ar fywyd unigolyn y 

gwna Eliade, mae’n ddefnyddiol i ystyried ei syniadaeth ar y pwynt hwn gan ei fod yn trafod 

cyn anferthed yw effaith crefydd ar fywyd person; a chymaint felly fel ei fod yn cynnig 

cyfeiriad ac ystyr iddo.  Pe ystyriwn hyn yng ngoleuni’r effaith y gall defod gael ar grŵp o bobl 

(eu clymu at ei gilydd mewn communitas), gellid dirnad fod ychwanegu profiad cysegredig, 

ysbrydol at hyn yn creu ymdeimlad dwys o berthyn.  Rhaid ystyried nid yn unig bod y 

gymdogaeth yng nghyd-destun y capel yn rhannu iaith, gofod a thraddodiad ond ffydd yn 

ogystal, sydd yn ychwanegu haen arall at y clymiad sydd yn eu creu yn gymdogaeth.   

Mae’n bwysig yn y fan hon nodi’r gwahaniaethau rhwng yr hyn a ddynodir gan y gair capel ac 

Eglwys.  Yn ol Geiriadur Ysgrythurol y gweinidog William Davies, mae capel yn ‘[g]ysegr, 

addoldŷ’.172  Cyfeiria hyn yn benodol at y man lle y daw’r bobl i gyfarfod.  Dywed y gweinidog 

Rhys Llwyd; ‘byddwn i'n dweud mod i'n Weinidog ac yn aelod o Eglwys Caersalem yng 

Nghaernarfon, ac mae ein prif gyfarfodydd yn ein adeilad rydym ni'n galw'n gapel.’173  Yn ôl 

Rhys Llwyd, mae i’r ddau ddiffiniadau gwahanol; un yn ffurfiannol (y capel) a’r llall yn 

weithrediadol (yr Eglwys).  Gall dealltwriaeth o’r hyn a olyga Eglwys gyfrannu at ein 

dealltwriaeth o  rôl y gymdogaeth i ddiffinio’r capel.  Yn  wir, pe edrychir ar ddiffiniadau o’r 

gair ‘Eglwys’, gwelir eu bod yn mynd y tu hwnt i’r syniad mai gofod sydd yn uno’r gymdogaeth.  

Yn ôl Davies; ‘Mae’n dra thebyg ddyfod o’r enw i ni o ekklasia y Groeg’: 

 

Tardd ekklasia o ekkaleó, galw allan; (mor debyg yw yr ekkaleó i’n galw ni! ) deallir yr 
enw felly fel yn dynodi cynulleidfa wedi ei chasglu yn nghyd i ryw ddiben penodol; ac 
yna yn neullduol, o Gristnogion neu ddysgybliuon Crist. 174 

 

Daw Eglwys o’r gair Lladin/Groegaidd Ecclasia a olyga yn ôl y geiriadur: ‘noun, plural 

ecclesiae… 1.an assembly, especially the popular assembly of ancient Athens.2.a 

congregation; church.175  Mae’r gair Cymraeg ‘Eglwys’ wedi dyfod o hyn.  Yn gyffredinol 

heddiw, defnyddir y gair ‘Eglwys’ i gyfateb â’r gair Saesneg, ‘Church’, sydd yn ôl y geiriadur yn 

                                                           
172 William Davies, Y Geiriadur Ysgrythurol, (H. Humphries, 1858), t. 83 
173 Rhys Llwyd, e-bost personol, Mai 2015 
174 Davies, 1858, t. 239 
175 Dictionary.com, Y We. <http://content.dictionary.com> [cyrchwyd 1 Gorffennaf 2015] 
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golygu: 

Noun 1.  a building for public Christian worship. 2. public worship of God or a religious 
service in such a building: to attend church regularly. 3. (sometimes initial capital 
letter) the whole body of Christian believers; Christendom. 4. (sometimes initial capital 
letter) any division of this body professing the same creed and acknowledging the 
same ecclesiastical authority; a Christian denomination:the Methodist Church. 5. that 
part of the whole Christian body, or of a particular denomination, belonging to the 
same city, country, nation, etc. 6. a body of Christians worshipping in a particular 
building or constituting one congregation: She is a member of this church. 7. 
ecclesiastical organization, power, and affairs, as distinguished from the state: 
separation of church and state; The missionary went wherever the church sent him.176 
 

Er bod sawl diffiniad yn y fan hyn, pwysleisia’r diffiniadau cyntaf bobl yn cyd-addoli mewn 

adeilad penodol.  Sylwir felly fod hyn yn wahanol i ddiffiniad Ekkasia, sydd yn y man cyntaf yn 

nodi mai cynulliad ydyw, heb fod yn benodol i ofod; yn pwysleisio pobl yn hytrach na’r lle.  

Noda geiriadur Diwynyddol William Jones y gellid diffinio Eglwys ar sawl lefel.  Edrycha ar 

wreiddiau’r gair yn Hebraeg a Groeg, gan nodi sut y cafodd ei ddefnyddio yn y Beibl yn ogystal.  

Mae Jones yn trafod bod Eglwys yn medru bod yn weledig ac yn anweledig.177  Mae ystyried 

y gall Eglwys fod yn weledig yn perthyn yn agosach efallai i’r gair church sef fod congregation 

neu assembly yn golygu bod yn yr un man.  Ond yn ôl Jones, gall Eglwys hefyd fod yn 

anweledig, yn ‘holl gorff y ffyddloniaid trwy y nef a’r ddaear.’178  Hynny yw, nid oes rhaid 

ymgynnull na rhannu gofod penodol er mwyn bod yn rhan o’r Eglwys; cyfeiria at bawb sydd 

yn credu. 

Mewn gwasanaeth derbyn i gapel yr Annibynnwyr neu’r Bedyddwyr, ceir gweddi sydd yn 

nodi’r cymal canlynol: 

 Diolch i ti am dy Eglwys ac am dy ofal diflino amdani.                                     
 Yr wyt yn ei charu a chariad di-ollwng      
 gan alw i berthyn iddi bobl o bob llwyth ac iaith     
 trwy’r holl ddaear.179 

Yn y cymal hwn gwelir fod pobl o bob llwyth ac iaith yn perthyn i’r Eglwys.  Mae’r Eglwys felly’n 

rhwydwaith anweledig o bobloedd, nid yn adeilad na’n leoliad penodol.  Yn sylfaenol, mae 

Jones yn nodi mai’r gynulleidfa sydd yn creu’r Eglwys, ‘Mewn ystyr helaeth, y mae yn arwyddo 

                                                           
176 Dictionary.com, Y We. <http://dictionary.reference.com/browse/church?s=t> [cyrchwyd 1 Gorffennaf 2015] 
177 William Jones, Geiriadur Diwynyddol, (1837) t.667 
178 Ibid. 
179 Addolwch yr Arglwydd:  Llyfr gwasanaethau ar gyfer Annibynwyr a Bedyddwyr, (Llandysul: Undeb 
Bedyddwyr Cymru ac Undeb Annibynwyr Cymraeg, 2014), t. 116 
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cymdeithas unedig o ddynion mewn rhwymyn cyffredinol; er na byddo yn gynulledig yn yr un 

lle, nac yn ddichonadwy ei bod felly; megys holl gorff y Cristonogion yn gyffredinol trwy y 

byd.’180  Dywed mai ystyr cyfyng y gair Eglwys yr ydym yn gyfarwydd ag ef, ‘megys 

cymdeithasau annibynol, a chyflawn ynddynt eu hunain’181, hynny yw, bod grwpiau o 

Eglwysi’n bodoli mewn gofodau sydd yn annibynnol i’w gilydd.  Ond yn ôl Jones, ‘Ystyr gyntefig 

a phriodol y gair Eglwys yw cynnulleidfa; ac, yn ol y Testament Newydd, Eglwysi, yw 

cynnulleidfaoedd arbennig o ddynion, yn cyfarfod mewn gwahanol leoedd, i addoli Duw, yn 

ol rheol y gair.’182  Yn ôl William Jones felly, mae cynulleidfa yn gwbwl greiddiol i Eglwys.  Yng 

nghyd-destun yr ymchwil hwn, gellid dadlau fod hyn yn holl-bwysig er mwyn tanlinellu mai’r 

bobl, neu’r gymdogaeth, sydd yn creu Eglwys y capel Cymraeg.  Heb cynulleidfa, ni fyddai’r 

capel yn bodoli.   

 

3.4 Y Lle/Gofod 

Hyd yma rydym wedi ystyried syniadaeth perfformiad yn bennaf yng nghyd-destun y 

goddrychol; y bobl sy’n mynychu a’r teimlad o gymundod y maent yn medru ei greu ymysg ei 

gilydd.  Hoffwn nawr edrych i weld os oes gan ofod gwrthrychol ddylanwad ar yr ymdeimlad 

hwn.  Os yw astudiaethau perfformiad mewn cyd-destun Cymraeg yn pwysleisio arferion 

perfformiadol pobl dros gyfnod o amser, mae angen ystyried fod yr arferion hyn yn digwydd 

mewn gofod.  A yw’r gofod hwn yn cyfrannu at ddealltwriaeth o berfformiad, neu a yw’r 

perfformiad yn cyfrannu at ddealltwriaeth o ofod?  Dyma rai o’r ystyriaethau y byddant yn 

cael eu trafod yn y fan hyn.  Mae’r capel Cymraeg yn ofod sydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer 

gweithredoedd perfformiadol, crefyddol. 

Dywed yr athronydd Gaston Bachelard, wrth siarad am dŷ, fod modd ymateb iddo mewn 

ffyrdd y tu hwnt i’r pensaernïol: 

A geometrical object of this kind ought to resist metaphors that welcome the human 
body and the human soul.  But transposition to the human plane takes place 

                                                           
180 Jones, 1837, t. 667 
181 Ibid. 
182 Jones, 1837, t. 668 



 
 

81 

immediately whenever a house is considered  as space for cheer and intimacy, space 
that is supposed to condense and defend intimacy.183 

Defnyddia Bachelard dŷ fel enghraifft, ond credaf y gellid cymhwyso ei syniadaeth at lefydd 

mynwesol.  Mae ef o’r farn y gall adeiladau beri i berson ymateb iddynt gan ddibynnu ar eu 

teimladau yn y lle hynny.  Dengys hyn ei fod yn rhesymol i adlewyrchu ar brofiad mewn capel 

nid yn unig trwy edrych ar y goddrychol, ond y gwrthrychol hefyd, ac y gall y gwrthrychol 

gynodi ymateb greddfol, perfformiadol.  Dywed Yi Fu Tuan mai nid ar chwarae bach y gellir 

adnabod lle; mae hyn yn broses a ddigwydd dros gyfnod: 

the “feel” of a place takes longer to aquire.  It is made up of experiences, mostly 
fleeting and undramatic, repeated day after day and over the span of years.  It is a 
unique blend of sights, sounds, and smells, a unique harmony of natural and artificial 
rhythms such as times of sunrise and sunset, of work and play.  The feel of a place is 
registered in one’s muscles and bones.184     

Gall ail-adrodd defodau bach neu fawr dros gyfnod o amser roi ystyr i ofod sydd yn golygu fod 

y gofod yn esgyn yng ngolwg Tuan i fod yn lle.  Sonia Tuan hefyd am topophilia, sef cariad at 

le.  Dywed ef fod graddau’r topoplilia yn medru amrywio;  

The word “topophilia” is a neologism, useful in that it can be defined broadly to 
include all of the human being’s affective ties with the material environment... The 
response to environment may be primarily aesthetic: it may then vary from the 
fleeting pleasure one gets from a view to the equally fleeting but far more intense 
sense of beauty that is suddenly revealed.  The response may be tactile, a delight in 
the feel of the air, water, earth.  More permanent and less easy to express are feelings 
that one has toward a place because it is home, the locus of memories, and the means 
of gaining a livelihood.’185     

Mae Erving Goffman yn ystyried y gall lle feddu ar gymeriad, hyd yn oed pan nad oes 

perfformiad yn digwydd:  

The decorations and permanent fixtures in a place where a particular performance is 
usually given, as well as the performers and performance usually found there, tend to 
fix a kind of spell over it; even when the customary performance is not being given in 
it, the place tends to retain some of its front region character.186 

                                                           
183 Gaston Bachelard, The Poetics of Space, (Boston: Beacon Press, 1994) t. 48 
184 Yi-Fu Tuan, Space and Place: The Perspective of Experience, (London and New York: University of Minnesota 
Press, 1977), t. 183/4 
185 Yi-Fu Tuan, Topophilia: A Study of Environmental Perception, Attitudes and Values, (New York: Columbia 
University Press, 1990), t. 93 
186 Goffman, 1990, t. 126  
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Hynny yw, gall lle awgrymu’r math o berfformiad sydd yn digwydd yno heb fod y perfformiad 

yn digwydd.  Yng nghyd-destun yr ymchwil hwn, gellir ystyried creiriau capel yn fynegiadol o’r 

math o le ydyw, ac o gymorth i ffurfio’i gymeriad heb fod gweithgareddau perfformiadol yn 

digwydd yno.  Mae’r pensaer Bernard Tschumi o’r farn fod y profiad o fod mewn gofod  yn 

cael ei wirio gan y synhwyrau: ‘Space is real, for it seems to affect my senses long before my 

reason.  The materiality of the space.’187  Yng nghyd-destun capel felly, gall y gofod argymell 

y math o le ydyw a’r math o berfformiad sydd yn digwydd yno.  Ond y mae adnabyddiaeth 

person o’r gofod yn dylanwadu ar y modd y mae’n perthyn iddo a’r arferion perfformiadol y 

cysyllta a’r lle hwnnw.  Mae’r gymdogaeth yn ffurfio’r gofod, ond mae olion y berthynas rhwng 

y gymdogaeth a’r capel i’w weld o hyd ym mhensaerniaeth y lle. 

Mae Mike Pearson, wrth drafod perfformiad safle benodol, yn argyhoeddiedig y gall y gofod 

ddylanwadu’n fawr ar y perfformiadol.  Dywed ef;  

Mae’r fath berfformiad safle-benodol yn amlygu dwysedd aml-amserol profiad mewn 
lleoliad arbennig, gan ddefnyddio manylion topograffigol fel cofrif.  Mae’r lleoedd 
gwahanol hyn yn gweithredu fel ‘cynwysyddion’ (atgofion, storïau a chwedlau), fel 
‘crynhoad o haenau trosiadol a ffisegol’, fel ‘palimpsest’ wedi’u henwi a’u nodi gan 
weithredoedd hynafaidd...mae natur fyrhoedlog perfformiad a materoldeb lleoliad yn 
cydblethu ac yn dadlennu pethau am ei gilydd; mae natur dros dro’r digwyddiad yn 
gorchuddio natur barhaol y digwyddiad; y dadleniad cyfoes yw’r haen ddiweddaraf yn 
hanes y lle.188 

Dywed y gall perfformiad gyfeirio at, a bod yn rhan o wead aml-haenog gofod.  Gellid 

cymhathu ail hanner ei ddyfyniad at syniad Bhabha am amser dwbl.189  Hynny yw, mae’r hen 

(yr addysgiadol) a’r perfformiadol yn cyd-blethu mewn ennyd i barhau i ddiffinio’r lle, a bod 

yr adnewyddu cyson hwnnw yn creu hanes newydd i’r gofod.  Mae Pearson hefyd yn cyfeirio 

at syniadaeth McLucas fod dwy elfen yn bresennol mewn gofod.  Wrth gyfeirio at Eglwys 

Gadeiriol, dywedodd Pearson;  

dechreuodd McLucas ystyried perfformiad mewn safle penodol o safbwynt dwy 
bensaernïaeth yn cyd-fodoli: y llety (y safle) a’r ysbryd (perfformiad).  Er y gallai’r ddwy 
fod yn wahanol eu natur gan anwybyddu presenoldeb y naill a’r llall; maent yn 

                                                           
187 Tschumi, Questions of Space: Lectures on Architecture, (AA Publications: 1995) t. 21 
188 Mike Pearson, ‘Perfformio Safle-Benodol’ yn Ysgrifau ar Theatr a Pherfformio, gol. gan Anwen Jones a Lisa 
Lewis, (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 2013), tt. 142-158 (t. 151) 
189 Bhabha, 1990, t. 297 
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cydfodoli heb fod o reidrwydd mewn cytgord.  Gwelir un bob amser drwy’r llall, fodd 
bynnag; mae’n amhosib eu gwahanu.190 

Hynny yw, mae’r safle a’r hyn sydd yn digwydd yn uno i greu profiad o ofod.  Dengys y dyfyniad 

uchod faint o bwer a dylanwad sydd gan bensaernïaeth a hanes gofod ar y gofod ei hun.  Mae’r 

dylanwad hwn yn hollbresennol wrth i berson ymweld a safle.  Esbonia hyn pam y câf fy 

atynnu i weithio mewn capeli; maent yn ofodau sydd yn llawn ysbrydion o ystyr.  

Mae’r athronydd Marxaidd Henri Lefebvre o’r farn fod cymeriad lle a’n hargraffiadau o le yn 

dibynnu ar ein profiad ni ohono, a bod pob gofod yn gymdeithasol.  Defnyddia dair elfen i 

ddisgrifio’r graddau y gall pobl uniaethu gyda lle; yr ymarfer gofodol (Spatial Practice) yw’n 

profiad pensaernïol ni o ofod; y gynrychiolaeth o ofod (Representations of Space) yw’r lluniau 

a’r argraffiadau y cadwn o’r gofod; a’r gofodau cynrychioladol (Spatial Representations) yw’r 

profiad synhwyrus a’n hatgofion personol sydd ynghlwm â’r gofod.191 Wrth adlewyrchu ar dri 

chysyniad Lefebvre, credaf fod profiad cymdogaeth y capel o ofod yn un cynrychioladol; eu 

proses a’u harferion perfformiadol sydd yn diffinio’r gofod iddynt.  Os yw person yn mynd i 

gapel am y tro cyntaf, efallai bod ei argraffiadau ohono yn ymarfer gofodol yn unig, gan nad 

oes ganddo unrhyw wybodaeth na phrofiadau blaenorol i gysylltu â’r lle.  Mae cysyniad 

Lefebvre fod rhith o dryloywder (illusion of transparency) a rhith realaidd (realistic illusion) yn 

cyd-fodoli ac yn cyd-ddibynnu ar ei gilydd mewn gofod cymdeithasol yn bwysig i mi yn yr 

ymchwil hwn.192  Gelwir hyn ganddo yn rhith ddwbwl (double illusion),193 sef bod person yn 

creu y gofod gan ddibynnu ar ei brofiad ohono.  Dywed ef o fewn rhith o dryloywder fod 

rhwydd hynt i’r goddrych i ddadansoddi’r gofod fel ag y dymuna.  Dywed Irit Rogoff wrth 

drafod ei waith: ‘Within the illusion of transparency, space appears as luminous, as intelligble, 

as giving action free rein.  It is a view of space as innocent and free of traps.’194  Hynny yw, 

mae person yn gweld yn y gofod yr hyn y mae ei lygaid yn caniatau iddo weld, a gall hyn 

ymwneud a blaenoriaethau diwylliannol, y dewisiadau y gwnawn sy’n dibynnu ar y modd y 

gwelwn y byd.  Mae’r rhith realaidd ar y llaw arall yn ymwneud â gweld y lle mewn termau 

mwy materol.   Dywed yr ysgolhaig o faes y gyfraith a daearyddiaeth, Chris Butler: ‘This has 

                                                           
190 Pearson, 2013, t. 147 
191 Gwelir Henri Lefebvre, The Production of Space, gol. gan Donald Nicholson-Smith (Blackwell Publishing: 
2009)   
192 Lefebvre, 2009, t. 27 
193 Lefebvre, 2009, t.  27 
194 Irit Rogoff, Terra Infirma: Geography’s Visual Culture, (London: Routledge, 2000), t. 24 
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affinities with a commonsense view of space as having a more ‘real’ existence than the subject 

and understanding of the world.’195  Nid yw’r ddau gysyniad hyn o ofod yn anghydnaws â’i 

gilydd yn ôl Levebvre, ond yn hytrach; ‘each illusion embodies and nourishes the other.  The 

shifting back and forth between the two, and the flickering or oscillatory effect that it 

produces, are thus just as important as either of the illusions considered in isolation.’196  Mae’r 

ddealltwriaeth fod gofod yn gymdeithasol ond yn faterol, yn dryloyw ac yn realaidd, yn 

cyfrannu at yr ymchwil hwn gan ei fod yn dangos nad gwacter yw gofod, ei fod yn bodoli yn 

faterol ac yn gymdeithasol yn yr un ennyd, a bod modd ei drafod gan ystyried i ba raddau y 

mae’r rhithiau hyn yn bresennol mewn gofod.  I ofod capel Cymraeg felly, gellir edrych ar sut 

mae’r tryloyw a’r realaidd yn gyd-ddibynnol neu’n dylanwadu ar ei gilydd, a sut y gall hynny 

ddylanwadu ar y modd y mae’r gymdogaeth yn perfformio yno.  Mae ystyriaeth o rith dwbl 

Lefebvre yn debyg i’r hyn yr oedd McLucas yn ei drafod wrth feddwl am y llety a’r ysbryd197 

uchod; hynny yw, bod egnioedd yn cyd-chwarae yn y gofod ac yn ei ddiffinio yn ôl ein 

hadnabyddiaeth ni o’r gofodau hynny. 

 Gofynna Bernard Tschumi gwestiynau pwysig i’r perwyl hwn: 

Is the perception of space common to everyone? 

If perceptions differ, do they constitute worlds that are the products of one’s past 

experience? 

If space consciousness is based on one’s respective experience, then does the 

perception of space involve a gradual construction rather than a ready-made 

schema?198 

 

Felly i ateb ei gwestiwn cyntaf, gall pawb ddirnad yr hyn yw gofod i wahanol raddau, ac mae 

categorïau Lefebvre yn ddefnyddiol er mwyn deall hyn.  I ateb ei ail gwestiwn yng nghyd-

destun yr ymchwil hwn, rydym wedi dirnad y gall ymwybyddiaeth cymdogaeth o’u harferion 

perfformiadol greu ymdeimlad o berthyn i ofod a’i gilydd.  I ystyried trydydd gosodiad 

Tschumi, efallai bod gwneuthuriad gofod yn dibynnu ar ddatblygiad rhinweddau’r 

cydymdreiddiad ynddo.  Os yw hynodweddion gofod yn dibynnu ar brosesau perfformiadol 

yn digwydd yn y gofod hwnnw, yna gellid dadlau fod ymwybyddiaeth person o ofod yn mynd 
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196 Lefevbre, 2009, t. 30 
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i newid o berson i berson gan ddibynnu ar eu profiad ohono.  Mae Yi-Fu Tuan yn credu y gall 

digwyddiadau, yn fawr neu’n fach, gyfrannu at ddiffinio lle: ‘Humble events can in time build 

up a strong sentiment for place,’199 sydd yn cyfrannu at y ddealltwriaeth bod gweithgareddau 

perfformiadol dros gyfnod o amser yn medru creu ymdeimlad o berthyn at le. 

Mae’r gymdogaeth yn brofiad byw sydd yn dibynnu ar adnabyddiaeth bobl o unigolion o fewn 

y grŵp, nid yn hollol ddaearyddol fel bro, ac nid yn gyffredinol fel cymuned.  Pobl weithredol 

yw cymdogaeth, sydd wedi clymu at eu hiaith, eu gofod a’i gilydd.  Dywed J.R. Jones  fod 

perthynas person â gofod yn hanfodol: 

Y mae angen ar ddyn am ‘gynefin’ yng ngwactod a dibendrawdod Gofod; hynny yw, y 
mae arno angen ei leoli a’i angori mewn Gofod.  A’r gofod ehangaf y medr dyn sefyll 
ynddo a theimlo yr un pryd ei fod yn rhan organig ohono yw ‘daear’ ei Bobl ei hun.  Y 
mae mil o linynnau dirgel yn ei glymu wrthi...Yn wir, cwlwm yw ymblethiad bywyd dyn 
â daear ei gynefin sydd bron a bod yn rhy ddwfn a rhy gryf at eiriau.200 

Gwelwn yn y fan hyn fod arwyddocâd i ofod penodol sydd y tu hwnt i’r daearyddol yn ôl Jones.  

Mae’n ymwneud â’r ymwybyddiaeth o brofiad, neu arferion perfformiadol, a ddaw o adnabod 

tirlun yn agos, ymwybyddiaeth sydd y tu hwnt i’r archif ac yn perthyn i’r repertoire (hynny yw, 

y tu hwnt i eiriau.) 

Gall profiadau o communitas mewn defodau gyfrannu at greu ymdeimlad o berthyn i’r gofod 

arbennig hwnnw yn ogystal.  Wrth berfformio defodau, rydym yn ffurfio cysylltiad â’r lle’r 

gweithredwyd y defodau hynny, gan fod profiadau o gymundod yn cyfrannu at y teimlad o 

ofodau cynrychioliadol.  Defnyddia Mircea Eliade derminoleg ddefodol yn y fan hyn nid i 

ddisgrifio’r gweithgareddau defodol a ddigwydd o fewn lle arbennig, ond y teimlad trothwyol 

o fod rhwng dau fyd a ddigwydd wrth fynd dros y trothwy i le cysegredig (Eglwys mewn dinas 

yn yr enghraifft hwn): 

For a believer, the church shares in a different space from the street which it 
stands...The threshold that separates the two spaces also indicates the distance 
between two modes of being, the profane and the religious.  The threshold is the limit, 
the boundary, the frontier that distinguishes and opposes two worlds – and at the 
same time the paradoxical place where worlds communicate, where passage from the 
profane to the sacred world becomes possible.201 
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Yn y dyfyniad hwn, gwelwn fod Eliade yn nodi rhinweddau posibl y gall croesi’r trothwy o’r 

stryd i Eglwys gynodi i rhywun sydd yn grefyddol, neu’n sy’n credu bod yr Eglwys yn cynrychioli 

rhywbeth y tu hwnt i’r seciwlar.  Dywed fod croesi trothwy yn yr enghraifft hwn yn brofiad 

cyn gryfed â chroesi o un byd i’r llall.  Awgryma hyn fod gofod y capel yn ofod cynrychioliadol 

i’r rheiny sydd y canddynt ffydd arbennig.  Pe gofiwn am ddisgrifiad J.R. Jones o 

gydymdreiddiad iaith a thir yn ogystal, gwelwn fod y profiad o ymglymiad at dir yn medru bod 

yn un dwfn, a phe berthnaswn hyn at gapel, gallwn ddechrau amgyffred fod profiad ysbrydol 

yn bodoli mewn gofodau arbennig gan ddibynnu ar adnabyddiaeth ohono. 

 

3.5 Gwead Perfformiad a chymdogaeth yn hanes anghydffurfiaeth. 

Cyflwyniad ac esboniad o’r derminoleg ac o fethodoleg rhan 3.5 

Wrth drafod hanes anghydffurfiaeth yng Nghymru isod, cyfeirir at y digwyddiadau ble 

roedd anghydffurfiaeth yn digwydd.  Mae hyn yn fy marn i yn angenrheidiol er mwyn meddu 

ar ddealltwriaeth well o anghydffurfiaeth mewn cyd-destun perfformiadol.  Nid yw’n gofnod 

cyflawn o hanes anghydffurfiaeth; byddai hynny yn sail doethuriaeth yn ei hun.  Yn hytrach 

mae’n ddetholiad o ddigwyddiadau, syniadau, a themâu sydd wedi eu cromfachu er mwyn 

cyfleu’r egni ymneulltiol a berodd i berfformiad fod yn sylfaenol wrth greu cymdogaeth y 

capel Cymraeg yn hanesyddol.  Mae’r hyn sydd i ddilyn efallai yn ddetholiad ar ffurf ‘nervous 

proximity’202 gennyf, sydd yn neidio o ddigwyddiad i ddigwyddiad er mwyn cyfleu anian 

perfformiadol y capeli Cymraeg ac anghydffurfiaeth yn hanesyddol.  Mae’n drosolwg 

cronolegol o’r modd y mae golwg hanesyddol ar gapeli Cymru yn amlygu’r berthynas a fodola 

rhwng y capel Cymraeg, cymdogaeth a pherfformiad.  Byddaf yma yn adlewyrchu ar rai o’r 

digwyddiadau yma yng ngoleuni syniadaeth ar berfformiad a chymdogaeth a drafodwyd 

eisioes yn yr ymchwil.  Trwy edrych ar y berthynas hon yn hanesyddol, gobeithiaf arddangos 

sut y mae perfformiad, cymdogaeth, a hanes anghydffurfiaeth yn gyd-ddibynnol.  Bydd hyn 

yn gosod sail ar gyfer astudiaeth o berfformiad ymarferol yng nghyd-destun y capel Cymraeg 

a’i swyddogaeth wrth greu ymdeimlad o gymdogaeth yno.  Tynnir sylw yn ogystal at 

adeiladau’r capeli, gan egluro eu bod yn fynegiant o ysbryd cymdogaethol, sydd yn 
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ddatblygiad o’r egni corfforol a grëwyd gan ymneulltuaeth a oedd yn ymateb creiddiol i 

system orthrymol ac yn fodd o fynegi communitas.  Mae’r rhan hon o’r ddoethuriaeth yn 

ddibynnol ar yr archif, sydd yn werthfawr i’r perwyl hwn gan nad oes tystiolaeth byw ar ffurf 

repertoire yn bodoli.   Gall astudiaeth o’r archif fel perfformiad, gan edrych am dystiolaeth o’r 

perffomiadol ynddo, gyfrannu at ddealltwriaeth o berfformiad yng nghyd-destun y capel 

Cymraeg, a’i swyddogaeth yn y broses o greu ymdeimlad o gymdogaeth yno. 

Sefydlwyd y capeli Cymraeg cyntaf wrth i anghydffurfiaeth ymledu trwy Gymru ar ddiwedd yr 

ail ganrif ar bymtheg, ac wrth i addoli mewn tai cwrdd nad oeddent yn gysylltiedig â’r Eglwys 

ddod yn gyfreithiol.203 Anghytundeb gyda rhai o egwyddorion yr Eglwys, ynghyd â mynediad 

cynyddol at syniadaeth rhyddfrydol a berodd i’r grŵp hwn o bobl, yr anghydffurfwyr, mewn 

cymunedau dros Gymru, ymneilltuo o’r Eglwys. Ond cyn edrych ar ddigwyddiadau 

hanesyddol, hoffwn yn fras egluro’r hyn a olygaf wrth ddefnyddio’r term ‘anghydffurfiaeth’.  

Mae’r termau ‘anghydffurfiaeth’ ac ‘ymneulltiaeth’ yn gymwys at ddisgrifio’r un garfan o bobl.  

Yng Ngeiriadur Prifysgol Cymru, cyfeirir at ‘anghydffurfiaeth’ fel ‘(a) Crf. Anghydffurfwyr fel 

corff, egwyddorion ac arferion y rhain, Ymneulltiaeth: Nonconformity, Dissent....(b) Diffyg 

cydymffurfiad: nonconformity.’204  Gwelir o’r diffiniad hwn fod anghydffurfiaeth felly yn cael 

ei gymhwyso i grybwyll endid o’r un grêd.  Pe edrychir ar ddiffiniad o’r gair ‘anghydffurfiol’ 

gwelir fod y term yn cyfeirio’n fwy penodol at grefydd; ‘Heb fod yn cydymffurfio ag 

athrawiaeth, llywodraeth, neu ddisgyblaeth eglwys sefydliedig, yn enw.  Eglwys Loegr, yn 

arddel Anghydffurfiaeth, Ymneilltuol...’205 Cânt eu disgrifio yn niffiniad Geiriadur Prifysgol 

Cymru uchod fel ‘corff’.  Awgryma hyn undod o’r radd flaenaf; bod aelodau’r cymundod hwn 

yn cydymffurfio yn eu hanghydffurfiaeth i’r fath raddau fel eu bônt yn rhan o’r un endid.  

Awgrymir hefyd fod yr anghydffurfiaeth yn digwydd mewn modd perfformiadol; y corff o bobl 

o’r un grêd yn dangos eu hanfodlonrwydd ag athrawiaeth, llywodraeth a disgyblaeth ac yn 

mynd ati i greu arferion i ddangos hyn. 

                                                           
203 Roedd hyn o ganlyniad i Ddeddf Goddefiant 1689, ond byddaf yn trafod digwyddiadau hanesyddol yn 
fanylach isod. 
204 GPC Ar lein. Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, 2014. Y We. 
<http://geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html> [cyrchwyd 1 Gorffennaf 2015] 
205 GPC Ar lein. Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, 2014. Y We. 
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Mae diffiniad (b) uchod yn nodi’r gair ‘Ymneulltiaeth’, sydd yn ôl Geiriadur Prifysgol Cymru yn  

‘Ymneulltuad, enciliad, ymwahaniad,; Crf. Anghydffurfiaeth.’206  Felly credaf tra bod 

‘anghydffurfiaeth’ yn ymwneud â’r diffyg cydweld yn egwyddorol, bod ‘ymneulltiaeth’ yn 

ymwneud â’r weithred o wahanu.  Er bod y ddau derm yn cael eu defnyddio i ddisgrifio’r uned 

hon o bobl, dewisaf ddefnyddio ‘anghydffurfiaeth’ yn yr ymchwil hwn gan y credaf fod 

‘ymneulltiaeth’ yn ymwneud yn bennaf â’r weithred gyntaf honno o adael yr Eglwys, tra bod 

‘anghydffurfiaeth’ yn ymwneud â’r egwyddor sydd yn rhesymeg y mae pobl hyd heddiw yn 

dewis mynd i’r capel Cymraeg.  Credaf fod ymneulltuaeth yn ymwneud â’r weithred o symud, 

o ffoi.  Defnyddiaf ymneulltuaeth, felly, i ddisgrifio’r cyfnod cynnar, pan fu’r corff yn 

llythrennol symud i ffwrdd o’r Eglwys, yn llythrennol.  Wedi hynny, cyfeiriaf atynt fel 

anghydffurfwyr, gan fod y term yn awgrymu sefydlogrwydd cadarn, yn fudiad o fath. 

Er bod yr anghydffurfwyr yn un yn eu hawydd i ymadael â’r Eglwys yn hanesyddol, nid oeddent 

yn garfan a oeddent yn credu yn union yr un ddysgeidiaeth.  Mae diwinyddiaeth pob enwad 

ychydig yn wahanol i’w gilydd, ac yn parhau i ddatblygu dros amser.  Amrywia’r capeli 

Cymraeg cyfredol yn eu defodau a’u credoau, sydd yn eu diffinio fel cymdogaethau ar wahan.  

Ond ceir sawl gweithred berfformiadol yn gyffredin ar draws yr enwadau hefyd.   Dyma 

amlinelliad bras iawn o fy nealltwriaeth ohonynt.  Roedd y Methodistiaid Calfinaidd, neu 

Eglwys Bresbyteraidd Cymru, yn wreiddiol yn fudiad a oeddent yn bodoli o dan Eglwys Lloegr, 

ond yn 1811 mi wnaethant ymadael â’r sefydliad hwnnw.  Maent yn enwad sy’n credu yn y 

pechod gwreiddiol, a bod angen achubiaeth rhagluniol Duw ar berson er mwyn iddo gyrraedd 

y nefoedd.  Yn ôl yr hanesydd John Davies, mae Methodistiaid Wesleaidd yn perthyn i’r un 

gwreiddyn â’r Calfiniaid, heblaw eu bod yn credu yn y duedd Armenaidd, sef bod 

gweithredoedd dyn ar y ddaear yn gallu peri iddo gael ei achub.207  Creda’r Annibynnwyr a’r 

Bedyddwyr bod gras Duw yn bodoli sy’n golygu y gall unrhyw un fynd i’r nefoedd gan fod Duw 

yn caru pawb.  Mae’r enwadau hyn yn ogystal yn pwysleisio sofraniaeth yr Eglwysi unigol,208 

ond maent yn wahanol yn y modd y maent yn bedyddio.  Mae’r Bedyddwyr yn ymdrochi 

person pan fo’n ddigon hen i ddeall yr hyn y mae’n ei wneud, tra bod yr Annibynwyr yn 

                                                           
206 GPC Ar lein. Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, 2014. Y We. 
<http://geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html> [cyrchwyd 1 Gorffennaf 2015] 
207 John Davies, Hanes Cymru, (St Ives: Penguin Books, 1992), t. 296 
208 Gwelir Davies, 1992, t. 282 
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bedyddio babanod, yn ogystal ag oedolion.209  Yn allweddol i’r ymchwil hwn, nodant ar eu 

gwefan; ‘Er yn annibynnol o ran eu hatebolrwydd, eglwysi mewn cymdeithas ag eglwysi eraill 

yw eglwysi Annibynnol Cymru.  Nid yw bod yn Annibynnol yn golygu bod yn ynysig.’210  Hynny 

yw, er yn gapeli ar wahan, pwysleisiant bwysigrwydd Eglwys fel endid.  Tra bod y Bedyddwyr 

a’r Annibynnwyr yn credu yn y Drindod (bod Duw yn bodoli yn y Tad, y Mab, a’r Ysbryd Glan), 

mae’r Undodwyr yn credu mai dyn oedd Iesu211, ac mai’r person ddylai benderfynnu’r modd 

y mae’n credu.212  Gwelir yma grynhoad o’r prif enwadau yng Nghymru, gan obeithio y bydd 

dealltwriaeth sylfaenol ohonynt yn cyfrannu at weld sut y gallai tueddiadau perfformiadol 

amrywio oddi fewn iddynt. 

 

Ar dudalen... 

Roedd y Frenhiniaeth yn gyfrifol am un o sbardunau cyntaf ymneulltuaeth Cymraeg, wrth ofyn 

i William Morgan gyfieithu’r Beibl i’r Gymraeg, a wireddwyd erbyn 1588.  Bwriad hyn oedd 

sicrhau cynulleidfa ddeallus Gymraeg a fyddai’n ymroi’n ffyddlon i’r Eglwys yn Lloegr.  Ond yr 

hyn a sicrhaodd oedd hygyrchedd y Beibl, a gellid rhoi diolch i’r weithred hon yn bennaf am 

barhad yr iaith Gymraeg yn ogystal. Dyma ddywed yr hanesydd Wyn James am y cyfieithiad:  

Indeed, the significance of the translation of the Bible into Welsh, not only for the 
promotion of the Protestant Reformation and the Renaissance in Wales, but also for 
the preservation of the Welsh language and Welsh identity in Wales can hardly be 
over-emphasized.213 

Felly er mai mesur ydoedd i sicrhau bod y Cymry’n ffyddlon i Eglwys Lloegr, roedd cyfieithiad 

William Morgan yn gyfrifol am ddechrau diwygiad ac am ddiogelu’r Gymraeg a hunaniaeth 

Gymreig.  Ychwanega John Graham Jones am gyfieithiad Morgan:   

Roedd ei gyfieithiad yn feistrolgar, yn gywir, yn artistig ac yn synhwyrus.  Sicrhaodd ei 
ymddangosiad y byddai purdeb a grym yr eirfa farddol yn goroesi, ac uwchlaw popeth 

                                                           
209 Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, 2014. Y We. < http://annibynwyr.org/y-traddodiad-annibynnol/> [cyrchwyd 
1 Gorffennaf 2015] 
210 Ibid. 
211 Gwelir Davies, 1992, t. 325 
212 Unitarians in Wales, 2015.  Y We. http://www.ukunitarians.org.uk/wales/faq.htm [cyrchwyd 1 Gorffennaf 
2015] 
213 E.W. James, ‘The New Birth of a People’: Welsh Language and Identity and the Welsh Methodists, c.1740 – 
1820,’ yn Religion and National Identity: Wales and Scotland c. 1700 – 2000, gol.gan Robert Pope, (Caerdydd: 
Gwasg Prifysgol Cymru, 2001), t. 14-42 (t. 20) 

http://annibynwyr.org/y-traddodiad-annibynnol/
http://www.ukunitarians.org.uk/wales/faq.htm
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rhwystrodd yr iaith Gymraeg rhag dirywio yn ddim byd ond nifer o dafodieithoedd ac 
o bosibl rhag diflannu’n gyfan gwbl.214 

Awgryma defnydd Graham Jones o’r gair ‘artistig’ fod rhywfaint o ddehongliad personol 

ynghlwm yng ngwaith y cyfieithydd.  Hoffwn ddadlau felly, fod William Morgan, wrth 

ddehongli’r Beibl yn dechrau ar broses o ddiffinio fersiwn o Gristnogaeth a fyddai’n briodol i’r 

Cymry.  Gellid dadlau fod hyn yn weithred berfformiadol, a esgorodd ar ganlyniadau 

pellgyrhaeddiol, gan danio dychymyg Cristnogion Cymraeg. 

Dywedir mai John Penry o Frycheiniog oedd yr ymneilltuwr Cymraeg cyntaf; yn ôl y hanesydd 

John Davies, ni ysbrydolodd ei syniadau ei gyd-Gymru ar y pryd, ond ‘dyrchafwyd ef, ychydig 

dros ganrif yn ôl, yn brif ferthyr Ymneulltiaeth Cymru.’215  Crogwyd ef ym 1593 am fod yn 

gysylltiedig â gwasg a oedd yn cynhyrchu deunydd ymosodol ar Eglwys Lloegr yn ystod oes 

Elizabeth.  Dengys pendantrwydd unigol Penry a’i debyg fod ysfa yn corddi yng nghrombil y 

Cymry, er yn ynysig, am grefydd oedd yn berthnasol iddynt hwy, oedd yn bodoli ar eu termau.  

Credaf fod pendantrwydd Penry a’r ymneulltiwyr yn gyffredinol i addoli mewn modd oedd yn 

berthnasol iddynt a newid y ffurf crefyddol a orfodwyd arnynt yn weithred y gellid ei 

chromfachu a’i hystyried yn berfformiadol; roeddent yn datgan eu hunaniaeth drwy ei 

fynegi’n gyhoeddus.  

Ar ddiwedd yr ail ganrif ar bymtheg, roedd hinsawdd grefyddol Cymru yn dechrau newid.  

Roedd y Cymry ar y cyfan yn perthyn i Eglwys Loegr, ond yn araf bach roedd ymneulltuaeth 

ohono yn dechrau treiddio i agweddau ar fywyd y Cymry.  Roedd hyn yn wir ymysg carfanau 

Methodistaidd o fewn yr Eglwys yn ogystal.  Dadleua Geraint H. Jenkins mai gwaith saith deg 

o flynyddoedd o 1660 ymlaen a arweiniodd at hyn.  Dywed fod newidiadau mewn syniadau 

crefyddol, diwylliannol, ac addysgiadol wedi bod yn gynsail i’r newid hwn.216  Serch hynny, 

mae’n debyg fod arweinwyr wedi amlygu’u hunain drwy ledaenu posibiliadau crefydd i’r 

werin bobl.  Yn wir, beirniada’r hanesydd E. Wyn James haneswyr mwy seciwlar megis Jenkins, 

gan ddweud: 

While I accept this view wholeheartedly, the danger by now, I feel, is that the 
pendulum has swung too far in the direction of emphasizing a continuum at the 

                                                           
214 J. Graham Jones, Llyfr Poced: Hanes Cymru, (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 1994), t. 59 
215 Davies, 1992, t. 236 
216 Gwelir G.H. Jenkins, Literature, Religion and Society in Wales 1660-1730, (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru 
1978)   
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expense of recognizing that there was a new, powerful, and transforming spirit abroad 
in Wales from the advent of the Methodist Revival in the mid 1730s- whether that 
‘spirit’ be designated a capital ‘S’ or otherwise.217  

Credaf fod hyn yn dangos rhaniad ymysg haneswyr ynglŷn â sut y gellir esbonio’r cyfnod hwn 

mewn hanes, gyda rhai yn dweud bod sawl nodwedd gwahanol wedi cyfrannu at 

boblogrwydd anghydffurfiaeth, tra bod eraill yn dadlau ei fod yn ymwneud â’r ysbrydol.  

Mae’r anghydweld hwn yn enghraifft o sut, yn hanes anghydffurfiol Cymraeg, y mae 

tystiolaeth archifol yn medru datgan ffeithiau lle nad yw’r repertoire, yr ysbryd anghydffuriol 

yn yr achos hwn, yn medru cyfathrebu gan nad yw’n cael ei ystyried fel cofnod.  Pe ystyriwn 

hyn yng ngoleuni’r syniad o fynegiad perfformiadol Cymraeg, gellid ei gymharu â diwylliant 

nad yw’n ymwneud â ffigurau na ‘trophy culture’, chwedl Sherlock, ond ymdeimlad hanfodol, 

creiddiol.  Hynny yw, mae’n anodd esbonio’r hyn a ddigwydd yn berfformiadol gan nad yw’n 

gweddu gyda ffyrdd o ddeall a fodola’n archifol.  Dywed Lisa Lewis ein bod ni’n gweithredu 

agwedd destunol (neu textual attitude, geiriau Edward Said), sef y duedd o wrando ar 

awdurdod testun yn hytrach na cheisio deall profiadau.218  Dengys E. Wyn James uchod fod 

yna fodd i ni gredu fod amgylchiadau y tu hwnt i’r hyn y gellid ei fesur yn gyfrifol am 

adeiladwaith tuag at y diwygiad Methodistaidd, ac mae hyn yn unol â’r grêd na all yr archifol 

fynd ati i gyfleu anian gyflawn hanes y capeli Cymraeg.     

Cyhoeddwyd llyfrau a oedd yn gosod y Beibl ar ffurf mwy cofiadwy i’r Werin Gymreig.  Rhai 

o’r rhain oedd Llyfr y Salmau gan Edmund Prys a gyhoeddwyd yn 1621, a Cannwyll y Cymru 

gan Rees Pritchard a gyhoeddwyd pedair ar ddeg o weithiau rhwng 1658 a 1730.  Apêl rhain 

oedd eu bod wedi eu hysgrifennu mewn iaith hygyrch, y byddai’r werin yn medru eu dysgu’n 

hawdd a’u llafarganu.  Hyderaf fod cyhoeddi’r llyfrau hyn yn arddangos un o rinweddau 

anghydffurfiaeth, sef y pwyslais ar ddiffyg hierarchaeth, fod gan bawb yr hawl i ddeall 

deunydd Cristnogol, a bod pwysigrwydd hygyrchedd deunydd yn bwysig.  Dengys hyn fod  y 

gymdogaeth gyfan yn cael eu hannog i fod yn rhan o’r deall a’r addoli.  Gellid dweud yn y fan 

hon fod anghydffurfiaeth yn anweledig (yn ôl diffiniad William Morgan uchod wrth ddiffinio 

Eglwys.)  Hynny yw, yn bodoli yn undod eu hysbryd ond nid o reidrwydd fel grŵp o bobl sydd 

â chyswllt gofodol. 

                                                           
217 James, 2001, t. 18   
218 Gwelir Lisa Lewis, ‘Welsh-language production/Welsh-language performance: the resistant body’, Studies in 
Theatre and Performance, 24(3) (2004), tt. 163-176  
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 Mae’r ysgolhaig Benedict Anderson yn dadlau bod cenedl yn ‘Imagined because the members 

of even the smallest nation will never know most of their fellow members, meet them, or 

even hear of them, yet in the minds of each lives the image of their communion’219.  Hynny 

yw, fod perthyn i genedl yn weithred sydd yn digwydd yn ddychmygol, ac yn dibynnu ar y grêd 

personol fod eraill yn ymarfer eu cenedlaetholdeb yn yr un modd ag ef/hi.  Mae Paul 

Chambers yn darllen llenyddiaeth anghydffurfiol yn nhermau Benedict Anderson, a dywed 

‘readership became a new form of imagined community, where literary consciousness, 

religious consciousness and ‘national’ consciousness became fused together’220.  Gellid 

dadlau hefyd nid yn unig fod y weithred hon yn creu uniad o fewn yr ymneilltuwyr, ond fod  

cyhoeddi llyfrau felly yn annog y gynulleidfa i ddeall Cristnogaeth yn eu termau nhw.  Gwelir 

ym mhoblogrwydd y llyfrau hyn bwysigrwydd ffurfiau llafar i’r Ymneilltuwyr.  Byddai’r awydd 

i gyd-ganu a chyd-gyfranogi yn y gwasanaethau ac yn niwylliant cyffredinol y capel yn 

nodwedd a fyddai’n parhau, ac wedi ei wreiddio yn yr awydd i ddeall ac i gyd-gyfranogi.  

I ychwanegu at hyn, dywed J.L Austin fod dweud rhywbeth yn ei ategu a’i gadarnhau, fod 

llefaru felly yn berfformiadol, ac yn medru trawsnewid gwrthrychau o un stad i’r llall.  Os oedd 

y werin yn dechrau llafarganu darnau o’r Beibl a rhigymau Cristnogol, yna mi oeddent yn 

cadarnhau eu statws fel Cristnogion, yn perfformio fel rhan o’u hunaniaeth.  Hoffwn 

ychwanegu yn ogystal fod yna batrwm defod yn cael ei greu ar raddfa fechan wrth lafarganu; 

yr arwahaniad wrth baratoi i lafarganu, y llafarganu ei hun yn stad drothwyol, ac wedyn y 

profiad o fod wedi llefaru yn cyd-grynhoi n ystâd newydd i’r cyfranogwyr.  Cofier y gall fod y 

llafarganu yma yn digwydd yn unigol ac o fewn grwpiau bychain (teuluoedd, er enghraifft.)  

Tybed felly, os oedd communitas o fewn yr ymneilltuwyr yn cychwyn ar raddfa fechan trwy’r 

gweithredoedd syml o gyfieithu’r Beibl a llyfrau tebyg. 

Yn gynnar yn yr ail ganrif ar bymtheg, ymddangosodd grwpiau o ymneulltuwyr; Bedyddwyr 

yn esgobaeth Tyddewi, ac Annibynwyr yn esgobaeth Llandaf.  Daeth yr enwadau hyn o Loegr 

cyn i’r Cymry eu haddasu a’u perchnogi (fel rhywbeth a oedd yn arbennig iddynt hwy).  Roedd 

yr awdurdodau’n weddol ysgafn ar yr ymneilltuwyr bryd hyn, ac fe glustnodwyd arian yn 1646 

i dalu am chwe phregethwr teithiol a oeddent yn lledaenu neges yr Annibynwyr a’r 

                                                           
219 Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of New Nationalism, new 
edn., (London: Verso Books, 2006), t. 6 
220 P.Chambers, Religion Secularization and Social Change in Wales.  Congregational Studies in a Post-Christian 
Society, (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 2005), t. 5   
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Bedyddwyr.  Gwelir eto fan yma bwysigrwydd pregethu a llefaru fel modd o gyrraedd y werin 

Gymraeg.  Roedd rôl pregethwyr i ledaenu Gair Duw ac i gyrraedd y gynulleidfa yn nodwedd 

anghydffurfiol pwysig,  yn perthnasu’r Beibl i’r bobl.  Bellach felly roedd y profiad ymneulltuol 

wedi codi oddi ar y dudalen ac o brofiadau unigol a theuluol i fod yn rhywbeth a oedd i’w 

glywed a’i brofi ymysg cynulleidfa o bobl debyg.  Roedd natur berfformiadol y Beibl wedi 

newid i fod yn weithgaredd unedig.   

 

Ar grwydr... 

Ond yn 1662, pasiwyd Deddf Unffurfiaeth, mesur a orfodai i bob gweinidog gydymffurfio â’r 

Eglwys.  Roedd hon yn ddeddf a olygodd erledigaeth i ymneulltuwyr, a gorfu i ymneulltuwyr, 

os am barhau i addoli, i addoli’n gudd.  Ond erbyn hyn, roedd yr ysbryd wedi cydio gyda’r 

sectau ymneulltuol, a bu i lawer fentro cwrdd yn breifat.  Cynhaliwyd cyrddau mewn 

sguboriau, ffermdai, a hyd yn oed mewn llecynnau cuddiedig yn yr awyr agored, a defnyddid 

ysbïwyr er mwyn sicrhau nad oedd yr awdurdodau yn dod ar eu cyfyl.  Dewrion oedd y rheiny 

a gynigiai lloches i’r cyrddau hyn, gan mai llym oedd y gosb am addoli y tu allan i’r Eglwys.  

Crëwyd undod mewn pendantrwydd i fedru addoli yn eu modd dewisedig.  Bellach roedd 

grym nid yn unig ymdeimlad crefyddol unigol yn perthyn i’r profiad o ymneulltuaeth, ond 

profiad cymdogaethol yn ogystal.  Ychwanegwyd dimensiwn arall synhwyrus at y profiad o 

lefaru a chlywed ymneulltuol, sef y corfforol.  Gellir edrych ar ffoi a chreu gwasanaeth ble 

bynnag y gellir fel ymateb creiddiol, corfforol, i ffactorau oedd yn bygwth ysbryd yr 

ymneulltuwyr.  Ond roedd y digwyddiadau hyn yn rhai gwleidyddol yn ogystal, gan y crëwyd 

gan gymdogaethau ymrysonfeydd oedd yn mynnu addoli yn eu dull nhw er gwaethaf 

bygythiad erledigaeth.  Dyma gymdogaethau Cymraeg ar ffurf perfformiad yn dangos eu 

hangerdd a’u pendantrwydd o gael addoli a bodoli fel cymdogaeth Gristnogol.  Mae hyn yn 

cynnig dau beth pwysig; bod mynegiant perfformiadol yn digwydd o fewn cynulleidfaoedd 

ymneilltuol Cymraeg o’r cychwyn cyntaf, a bod gwraidd y gymdogaeth hon wedi dyfod o 

orfodaeth i fodoli yng ngwyneb gorthrwm.   

 

Ar goedd... 
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Yn y flwyddyn 1689, pasiwyd Deddf Goddefiad i ymneulltuwyr, sef deddf a roddai’r hawl i 

unigolion i addoli mewn rhai tai cwrdd trwyddedig di-glo.  Aethpwyd ati o’r diwedd felly i greu 

adeiladau pwrpasol i’r anghydffurfwyr.  Noda Davies yn fod yr adeiladau hyn yn: ‘adeiladau 

sy’n flaenffrwyth gweithgaredd pensaernïol gyda’r hynotaf yn hanes Cymru.’221 Credaf fod y 

safiad hwn yn dangos bod Davies yn gweld bod mwy i’r adeiladau na briciau, a’u bod yn 

bensaernïol yn cyrychioli cymhelliant hynod yr anghydffurfwyr a’u hadeiladodd. 

Cofier fod yr adeiladau hyn yn fwy anffurfiol nag Eglwysi o ran pryd a gwedd.  Yn ôl D.E 

Williams, un o arwyddocadau anghydffurfiaeth oedd ‘rhoddi hawl a rhyddid i’r unigolyn 

ymwneud â’i Dduw heb na chyfrwng Pab nac offeiriad, a ffurfio eglwys gydag eraill o gyffelyb 

fryd o’i wirfodd, gan wrthod cydnabod neb yn ben iddi ond Crist yr Arglwydd.’222 

Adlewyrchwyd hyn yng ngwneuthuriad pensaernïol y capeli.  Nid oedd yr anghydffurfwyr am 

i’w haddoldai ymdebygu i addoldai Eglwys Lloegr gan nad oedd yr adeiladau hynny yn 

berthnasol iddynt.  Hynny yw, nid oedd pensaernïaeth rhwysgfawr Eglwys yn deillio o 

ddylanwadau na diwylliant Cymraeg.  Yn gyffredinol roedd yr Eglwysi yn perthyn i haen o 

Gymdeithas a oedd yn teyrnasu ar y Werin Gymraeg; yn dirfeddianwyr a phobl eraill o statws 

uwch cymdeithasol.  Gellid dadlau bod y capeli yn adeiladau a oedd yn caniatáu i bobl fyned 

yno i addoli mewn awyrgylch anffurfiol, a chysylltu â Duw mewn modd mwy unionsyth, yn 

hytrach na thrwy addurn nag offeiriad a delw fel a wneir yn yr Eglwysi.  Prin oedd yr arian 

oedd gan y werin i’w ddefnyddio i godi capeli, felly syml a diaddurn oeddent o ran pryd a 

gwedd.  Yn wir, roedd llawer o’r capeli cynnar yn adlewyrchu'r sguboriau a’r ffermdai oedd 

yn addoldai cudd i’r ymneulltuwyr, yn fewnol ac yn allanol.  Dyma a ddywed yr hanesydd 

Anthony Jones yn ei lyfr Capeli Cymru am godi’r adeiladau hyn: ‘a thrwy gydol y cyfnod pan 

fuwyd yn adeiladu capeli gellir synhwyro rywsut eu bod yn glynu wrth gynllun yr ysgubor fel 

pe’n ufuddhau i ryw ddeddf foesol, reddfol, rhyw gof gwerin a adlewyrchai eu gwreiddiau.’223 

Roedd hunaniaeth yr ymneulltiwyr yn amlwg yn yr adeiladwaith felly.   Roedd yr ymneulltiwyr 

yn perfformio’u hunaniaeth trwy batrymu Cymru megis cynfas gyda’r capeli oedd yn datgan 

eu hymneulltuaeth. Gwelir y plethiad o gymdogaeth, perfformiad, a phensaerniaeth capel.  

                                                           
221 Davies 1992, t. 281/2   
222 D.E. Williams, Bralsun o Gefndir Anghydffurfiaeth. Rhaglen Dathlu Tri Chan Mlwyddiant yr Annibynwyr yng 
Nghymru, (Llandeilo: I. Harries, Gwasg Tywi, 1939), t. 13   
223 Anthony Jones, Capeli Cymru, (Caerdydd: Amgueddfa Genedlaethol Cymru, 1984) Dim rhifau tudalen.   
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Roedd addurno tirlun Cymru gydag adeiladau creiddiol anghydffurfiol yn weithred 

wleidyddol, er efallai nad oedd graddfa’r adeiladwaith yn hysbys i’r cyfranwyr ar y pryd.  

Bwriad pob cymdogaeth oedd creu adeilad arbennig iddynt hwy eu hunain, a gellid dadlau 

mai’r bensaernïaeth wledig hon oedd yr unig fath a oedd yn hysbys i drigolion cefn gwlad, ac 

felly ni fedrent fod wedi adeiladu unrhyw beth a oedd yn wahanol i hyn.  Yn ôl Jones eto: 

Paratoiasant fannau cyfarfod clyd a threfnus a oedd yn urddasol a moel ac mor syml a 
diffwdan â chrefydd yr adeiladwyr eu hunain.  Dyma bensaernïaeth y werin, gan y 
werin ac er mwyn y werin.  Cynysgaeddwyd y capeli cynnar diaddurn hyn â rhyw 
huodledd dan ddylanwad y rhai a gydosododd y rhannau a cheir adlais ynddynt o 
draddodiad lleol ‘tai hirion’ Cymru wledig, y ffermdai, y bythynnod a’r ysguboriau yr 
oeddent mor gyfarwydd â nhw.224  

Gan ystyried hyn, gellid dadlau bod y capeli hyn yn ymgais i gartrefu’r repertoire, gan adael i’r 

greddfol lywio’r pensaernïol.  Hynny yw, roeddent yn dilyn patrymau o adeiladu a oedd yn 

reddfol iddynt yn hytrach na cheisio efelychu pensaernïaeth rhywun arall.  Yn nhermau J.R. 

Jones, gellid dweud bod yr adeilad ffurfiannol yn adlewyrchu dyheadau gweithrediadol 

cymdogaeth; bod bywyd cymdogaeth ymhlyg yn y gofod.  Gwelir hyn, er enghraifft, ym 

mhensaernïaeth Capel Newydd, Nanhoron, Llŷn.  Dyma ddywed y hanesydd Penri Jones 

amdano yn ei lyfr Capeli Cymru: 

Mae’r Capel Newydd yn enghraifft nodweddiadol o’r hen gapel Anghydffurfiol syml, 
a’i adeiladwaith plaen yn debyg i feudy neu ysgubor, ac yn gweddu i’r dim i’w 
amgylchedd amaethyddol.  Diogelwyd y gorffennol yn chwaethus a naturiol yn y Capel 
Newydd.  Wrth droi’r agoriad yn y drws gellir camu heb fawr ymdrech yn y dychymyg 
i ganol y ddeunawfed ganrif.  Daw arogl llaith y lloriau pridd i lenwi’r ffroenau, goleua’r 
waliau gwyngalchog y gwyll a theimlir llyfnder y seddi uchel plaen.225 

Sonia fod yr adeiladwaith yn gweddu i’w amgylchedd.  Mae’n bensaernïaeth sy’n 

gydymdeimladol, yn uniaethu gyda’r tirlun a’r ffordd o fyw.  Hynny yw, nid yw’n 

bensaernïaeth estron sydd yn cael ei osod allan o’i gyd-destun diwylliannol.  Tybed hefyd pa 

elfennau sydd yn peri i Penri Jones deimlo bod camu fewn i’r capel yn teimlo fel camu mewn 

i ganrif arall?  Gall gwahanol elfennau apelio at ei synhwyrau; ei atgofion, y cysyniad o gyfnod 

hanesyddol y mae’r lle yn ei gyfleu, neu gasgliad o’r holl elfennau hyn.  Yn nhermau Lefebvre, 

mae’r gofod yn un cynrychioladol iddo felly.  Mae’r dyfyniad wedi cael ei ysgrifennu mewn 

modd ffenomenolegaidd.  Mae Jones ynddo yn gadael i’w synhwyrau ei gymell yn ôl i’r 

                                                           
224 Ibid. 
225 Penri Jones, Capeli Cymru, (Talybont: Y Lolfa, 1980), t. 113 
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gorffennol, ac yn gadael i’r profiad hwnnw lifo drosto.  I ddychwelyd at gwestiynau Tschumi, 

a’i aralleirio, a yw’r profiad hwn yn bosib ym mhob capel gan bob person, neu a yw’n 

ddibynnol ar ei brofiad blaenorol?  Credaf, o ddadansoddi dyfyniad Jones, mai’r ail ddiffiniad 

sydd yn berthnasol i gapeli Cymraeg.  

Gyda’r adeiladau cynnar, yn aml byddai’r ffasâd ar ochr yr adeilad, nid yn wynebu’r 

gymdogaeth wrth iddynt gyrraedd.  (Datblygwyd hyn yn hwyrach wrth i bensaernïaeth y capeli 

newid, wrth i fwy o bwyslais gael ei roi ar fawredd pensaernïol, gan symud y drws i’r blaen.)  

Addurniad moel oedd y tu fewn i’r capeli cynnar yn ogystal.  Yn ddieithriad, roedd pulpud yng 

nghanol y capel, ac roedd holl egni’r capel yn cael ei ffocysu ar hwn, gyda’r corau pren syml 

wedi eu hadeiladu i wynebu’r pulpud.  Mewn rhai capeli, roedd y sêt fawr yn amgylchynu’r 

capel, gyda’r diaconiaid (uwch-aelodau’r capel sydd fel arfer yn gyfrifol am unrhyw weinyddu 

o fewn y capel) yn eistedd arno.  Roedd y pulpud rhai grisiau i ffwrdd o’r ddaear, ac roedd yn 

llwyfan bychan i’r Gweinidog, wedi ei amgylchynu ag ochrau pren, gyda silff ag arni’r Beibl o 

flaen y Gweinidog.  Adlewyrchai pensaerniaeth fewnol y capeli bwysigrwydd y Gweinidog, a 

chlywed gair Duw.   Yn ôl Anthony Jones yn ei ymchwil ar bensaernïaeth capeli yn y Rhondda, 

mae’r cyferbyniad rhwng siapau’r tirlun a siapau’r capeli efallai yn mynd ati i ddiffinio 

cymeriad tirlun Cymru:   

The landscape in the Merthyr area incrporates two essential rhythms.  The mountains 
and valleys provide rich sensuous curved masses.  Against these lyrical shapes the 
chapel buildings are seen as stark, crisply defined forms of punctuating the scenery.  
Do these forms correspond to the principal elements of the Welsh character?226   

Cyfeiria Jones at bensaernïaeth y capeli fel rhinwedd brithiedig o dirlun cwm Rhondda, a 

hyderaf y gellid ymestyn ei gymhariaeth i gynnwys Cymru gyfan.  Noda fod y capeli yn 

hollbresennol ac yn cyferbynnu gyda’r tirlun.  Cytunaf gydag ef er bod siapau cadarn y capel 

yn wahanol iawn i’r tirlun lluniaidd, eu bod yn cyd-weddu, ac yn cynrychioli cymeriad Cymreig.  

Ond beth a wahaniaetha’r adeiladau hyn oddi wrth bensaerniaeth canolfannau eraill a geir 

yng Nghymru; y neuadd bentref, ysgolion, theatrau, canolfannau celfyddydol eraill, ac 

Eglwysi?  Credaf fod yr ateb yn ymwneud â’r egni cymdeithasol a’r brys anghydffurfiol a oedd 

yn gyfrifol am eu codi; maent yn adeiladau sydd yn adlewyrchu’r gymdogaeth i mewn ac oddi 

                                                           
226Anthony Jones, Chapel Architecture in Merthyr Tudfil: A thesis and Survey of the Nonconformist Architecture 
in Merthyr Tydfil Glamorgan, (Merthyr Tudfil, Merthyr Tudfil Central Library, 1962), t. 5 
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allan.  Maent yn adeiladau sydd wedi eu creu i wasanaethu’r werin anghydffurfiol, gydag egni 

gweithrediadol yn eu hesgyn i fod yn ofodau arwyddocaol.   

Gallwn ailedrych ar syniad Ciff McLucas, a oedd yn trafod bygythiad codi adeiladau yng 

Nghymru sydd yn gweddu diwylliannau eraill: ‘Oherwydd bod y Cymru yn fath o drefedigaeth, 

‘dwi’n meddwl bod y syniad bod rhaid fod y modelau hynny sydd wedi eu datblygu mewn 

llefydd eraill yn well na’n un ni yn un peryglus iawn.’227  Nid yw adeiladau felly mor berthnasol 

i’r werin Gymraeg o safbwynt gwreiddiau’r cynnyrch sydd yn cael eu dangos yno, ac felly yn 

rhan annaturiol o dirlun Cymru, gan gyffredinoli tirlun Cymru a’i ymdebygu at weddill tirlun 

Prydain.   

 

Ar ben eu digon... 

Cafwyd cyfrifiad unigryw yn 1851 a holodd bob sefydliad Cristnogol ym Mhrydain am 

wybodaeth gyffredinol.  Dywed gwefan y Brifysgol Agored ar gyfrifon Crefyddol fod hyn yn 

rhoi ‘an invaluable snapshot of religious practice in the middle of the nineteenth century.’228  

Dangoswyd yma fod y capeli anghydffurfiol yn boblogaidd mewn canolfannau trefol ac mewn 

ardaloedd gwledig yn ogystal.  Roedd y capel yn ganolfan i fywydau dosbarthiadau gweithiol; 

yn greiddiol i weithgarwch cymdeithasol ac i ddigwyddiadau nodedig eu bywydau.  Dywed yr 

hanesydd cymdeithasol D.W Bebbington: 

Chapel was commonly the only focus in the social life for these people [pobl dosbarth 
gweithiol a phobl is-ddosbarth canol] beyond home and work.  Friendship, recreation, 
rites of passage, social insurance – all and more could be found in the life of local 
Nonconformist community.229 

Roedd y capeli’n hollbresennol.  Dywed Turner fod strwythur cymdeithas angen communitas 

i’w drefnu; ‘it is rather a matter of giving recognition to an essential and generic human bond, 

without which there could be no society.’230 Cesglir felly y byddai profi cysondeb pob math o 

ddefodau wythnosol gyda’r un bobl yn yr un gofod yn creu ysbryd o berthyn i’r bobl a’r gofod 

                                                           
227 Cliff McLucas a Mike Pearson, Y Llyfr Glas: 1988-1995, (Brith Gof: 1995), t. 9 
228 The Open University, 2015, Y We, <http://www.open.ac.uk/Arts/building-on-history-project/resource-
guide/source-guides/Religious-Censuses.pdf> [Cyrchwyd 1 Gorffennaf 2015] 
229 D.W Bebbington, The Nonconformist Conscience: Chapel and Politics, 1870 – 1914, (London and New York: 
Routledge, 2014), t. 5 
230 Turner, 1969, t. 97 

http://www.open.ac.uk/Arts/building-on-history-project/resource-guide/source-guides/Religious-Censuses.pdf
http://www.open.ac.uk/Arts/building-on-history-project/resource-guide/source-guides/Religious-Censuses.pdf
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hynny.  Os mai gofod capel yw’r ffurfiant, ys dywed J.R Jones, y digwyddiadau perfformiadol 

a ddigwydd yno yw’r gweithrediadol.  Diddorol yw nodi bod y gweithgaredd y sonia 

Bebbington amdanynt yn nodweddiadol o’r capeli, ond nid ydynt o reidrwydd yn ymwneud â 

moli Duw.  Ymwnánt yn hytrach gyda nodwedd o Gristnogaeth sydd yn gofyn am ofal at bobl.  

Mae yswiriant cymdeithasol yn rhan o hyn.  Credaf fod hyn yn arddangos fod defodau 

crefyddol a rhai ychydig mwy seciwlar yn cymysgu i greu profiad sydd yn gwbl ganolog i fywyd 

y bobl a fynychant y capel. 

 

Ar ben eu tennyn... 

Yn ogystal â’r hawl i addoli mewn adeiladau syml, roedd amryw o ffactorau eraill wedi peri i’r 

werin Gymraeg ymbellhau o’r Eglwysi a throi at anghydffurfiaeth.  Mae unrhyw drafodaeth 

o’r Methodistiaid Cymraeg yn amlygu’r ymbellhad yma.  Enwad a oedd yn bodoli o fewn yr 

Eglwys Anglicanaidd yn ystod y ddeunawfed ganrif oedd y Methodistiaid.  Roedd gan yr enwad 

bregethwyr ysbrydoledig megis Howell Harris a Daniel Rowland, ac yn ddiweddarach bu i’r 

Methodistiaid Calfinaidd ymneilltuo fel mudiad yn ei hun yn 1811.  Yn ôl James, bu i’w cyrddau 

â’u harferion defodaidd yn y ddeunawfed ganrif ac yn gynnar yn y bedwaredd ganrif ar 

bymtheg ‘created and sustained through interant preaching a denominational structure that 

was consciously Welsh and a body of believers that were networking regularly through the 

medium of Welsh at a national as well as local level’.231 Dengys y dyfyniad hwn i ni fod y 

Methodistiaid trwy wahanol  ddefodau perfformiadol, yn medru creu ymdeimlad o 

communitas i’r graddau eu bod yn ‘gorff’.  Hynny yw, roedd ymarfer eu cred a’u hiaith yn eu 

clymu at ei gilydd, ac wedi peri iddynt ymneulltio o’r Eglwys Anglicanaidd.   

Roedd  talu’r degwm yn ystod y ddeunawfed ganrif, sef deg y cant o’ch enillion i Eglwys y 

plwyf, os oeddech yn mynychu’r Eglwys ai peidio, yn saernïo barn llawer fod yr Eglwys yn 

farus, yn mynd ag arian prin y bobl er budd yr Eglwysi.  Buasai’r werin yn talu eu degwm i’w 

meistri, neu dirfeddianwyr, a rheiny’n eu rhoi i’r Eglwys.  Ond yn aml, buasai tirfeddianwyr 

neu feistri Anglicanaidd yn medru dal gafael ar rywfaint o’r degwm pe na bai’r Eglwys angen 

yr holl swm.  Yn wir, nid oedd yr anghydffurfwyr yn barnu'r rheiny a weithredodd dros Ryfel 

                                                           
231 James, 2001, t. 28   
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y Degwm yn yr 1880au.232  Ychwanegodd hyn at dyfiant yn y gagendor rhwng yr 

anghydffurfwyr a’r Eglwyswyr.  

Roedd hanner cyntaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg yn gyfnod o ddeffroad cymdeithasol a 

welodd y werin yn sylweddoli eu bod yn medru protestio dros hawliau sylfaenol.  Hynny yw, 

roedd protestiadau a throseddau Merched Beca, y Siartwyr, a Rhyfel y Degwm yn dreisgar ac 

yn arddangos anufudd-dod y Cymry.  Roedd y siartwyr, a oeddent yn bennaf i’w gweld yn yr 

ardaloedd diwydiannol, yn gofyn am ad-drefnu etholiadol er mwyn cael gwell hawliau i’r 

gweithwyr.  Roedd Terfysgoedd Rebeca, a oeddent yn bennaf i’w gweld yn ardaloedd 

amaethyddol de Orllewin Cymru, yn ymwneud â dinistrio tollbyrth oedd yn codi crocbrisiau 

ar yr amaethwyr hyn.  Dywed John Davies, ‘Cymdeithas mewn argyfwng oedd cymdeithas 

amaethyddol de-orllewin Cymru yn hanner cyntaf y ganrif ddiwethaf.’233  Felly gellid gasglu 

bod amodau byw ac ymwybyddiaeth o ormes cymdeithasol yn golygu bod carfan o Gymry a 

oeddent yn radical wrth herio’r drefn.  Yn 1847, cafodd adroddiad ar safonau addysg Gymraeg 

gryn effaith ar y genedl, sef arolwg ‘o gyflwr addysg yn Nhywysogaeth Cymru, yn enwedig y 

ffordd caffai’r dosbarthiadau gweithiol wybodaeth o’r iaith Saesneg.’234 Enw’r adroddiad 

ydoedd Reports of the Commissioners of Inquiry Into the State of Education in Wales.235  

Daethpwyd i adnabod yr adroddiad fel ‘Brad y Llyfrau Gleision’.236  

 Adroddiad oedd hwn a oedd ag iddo wreiddiau dilys. William Williams, AS Cofentri, ond yn 

wreiddiol o Lanpumpsaint yn Sir Gaerfyrddin, a oedd yn gyfrifol am ofyn am yr adroddiad, gan 

ei fod yn poeni am sut oedd diffyg argaeledd addysg yn effeithio ar gymdeithas yng Nghymru.  

Roedd papurau newydd y cyfnod yn mynnu mai diffyg addysg oedd yn gyfrifol am anrhefn 

cymdeithasol y Cymry.237  Danfonwyd tri bargyfreithiwr Anglicanaidd heb fod ganddynt 

unrhyw ymwybyddiaeth o Gymru a’r Gymraeg, i greu'r adroddiad.  Roedd canlyniadau’r 

adroddiad yn ymosodol ac yn llym iawn ar y Cymry.  Defnyddiwyd terminoleg megis ‘bestial’, 

                                                           
232 Gwelir D Rees, Carmarthenshire: The Concise History, (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 2005)  
233 Davies, 1992, t. 365 
234 Gwawr Jones, ‘Iorthyn Gwynedd a’r Llyfrau Gleision’, Y Casglwr, Cymdeithas Bob Owen, 2008,  Y We. 
http://www.casglwr.org/yrarchif61/61iorth.php [cyrchwyd Gorffennaf 1af] 
235 Reports of the Commissioners of Inquiry Into the State of Education in Wales, (Llundain: Williams Clowes & 
Son, H.M.S.O, 1848) 
236 Yn ôl John Davies, ‘atgof ydyw’r epithed o ‘Frad y Cyllyll Hirion’ – yr ystryw a roddasai fantais i’r Saeson yng 
nghyfnod Gwrtheyrn’. (Davies, 1992, t. 377) 
237 Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Llyfrau Gleision 1847, 2015, Y We.  
https://www.llgc.org.uk/index.php?id=thebluebooks) [cyrchwyd Gorffennaf 1af] 

http://www.casglwr.org/yrarchif61/61iorth.php
https://www.llgc.org.uk/index.php?id=thebluebooks)
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‘primitive’, ac ‘immoral’238 i’w disgrifio. Yn ôl Dylan Rees: ‘Its damning indictments on the 

morality of the Welsh (‘savage in manner’) and the status of its language (‘distorts truth and 

favours fraud’) were devastating and nothing short of libelous.’239  Mae’n enghraifft 

hanesyddol o’r modd y mesurwyd y Cymry gan fesuryddion Seisnig nad oeddent yn berthnasol 

i ddiwylliant Cymraeg.  Mae defnyddio grŵp  o bobl sydd yn perthyn i ddiwylliant, ffydd, a 

dosbarth cymdeithasol gwahanol, ac sy’n byw trwy gyfrwng iaith wahanol, i fesur cyrhaeddiad 

neu ddiffygion grŵp  arall o bobl nad ydynt yn rhannu’r rhinweddau hynny yn gyfeiliornus, ac 

yn enghraifft perffaith o feddwl archifol yn ceisio diffinio repertoire brodorol.  Dengys y cam-

gynrychiolaeth hwn na ddeallwyd y diwylliant Cymraeg o gwbl gan y bar-gyfreithwyr 

Anglicanaidd a oedd yn gyfrifol am yr adroddiad, ac mai mewn modd unllygeidiog yr oeddent 

yn cynnal yr adroddiad.  Wrth drafod y modd i Columbus ‘ddarganfod’ America a’r modd 

dilornus y disgrifir yr Americanwyr brodorol yn ei lythyron/ddyddiadur, dywed Diana Taylor: 

‘The scenario thus situates the discoverer as the one who “sees” and controls the scene, and 

who never feels obliged to describe or situate himself’.240  Hynny yw, mewn achos lle mae gan 

berson grym archifol ar ei ochr (y ‘discoverer’ yn nyfyniad Taylor, gan nad oedd gan y 

brodorion lais), ef sydd yn medru diffinio’r hyn a welir.  Defnyddia Taylor y term ‘unidirectional 

gaze’241 i ddisgrifio’r gweithgarwch o beidio â cheisio deall y diwylliant yr edrychir arno, a 

chredaf mai hyn oedd yn broblemataidd gydag adroddiad y Llyfrau Gleision. 

 

Ar newid... 

Dywed John Davies ‘Er gwaethaf  adwaith ffyrnig i’r Adroddiad, gellir dehongli gweithgaredd 

arweinwyr anghydffurfiol Cymru yn y degawdau canlynol fel prawf eu bod yn cytuno â 

chasgliadau’r dirprwywyr.’242  Roedd yr adroddiad wedi cadarnahu tybiaethau rhai o 

arweinwyr crefyddol a chymdeithasol Cymru a oedd am fynnu parchusrwydd i’r Cymry.  Â 

ymlaen i ddweud ‘Dyma, efallai, brif arwyddocâd ‘Brad y Llyfrau Gleision’, sef iddo brofi pa 

                                                           
238 H.G Roberts, Embodying Identity; Representations of the Body in Welsh Literature, (Llandybïe, 2009), t.30 
239 Rees, 2006, t. 101   
240 Diana Taylor, The Archive and the Repertoire: Performing Cultural Memory in the Americas (Durham and 
London: Duke University Press, 2003), t. 61 
241 Taylor, 2003, t. 64 
242 Davies, 1992, t. 377 
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mor sensitif i farn y Saeson yr oedd arweinwyr y Cymry’.243  Dengys hyn i ni fod y duedd i boeni 

am yr hyn y mae diwylliant neu bŵer arall yn meddwl am ein diwylliant ni wedi bod ynghlwm 

yn seice’r Cymry ers talwm.  Yn ei astudiaeth lenyddol, dywed Harri Garrod Roberts fod effaith 

Brad y Llyfrau Gleision yn andwyol ar yr anghydffurfwyr: ‘Haunted by accusations of 

immorality and sexual profligacy, it was Nonconformity itself that began to perform the 

commissioners’ task of regulating the Welsh body and strengthening normative bourgeois 

codes of behaviour among Wales’s working class.’244  Hynny yw, er bod yr anghydffurfwyr 

wedi eu cythruddo gan yr adroddiad, eu modd o’i wneud yn iawn oedd i’w wrthbrofi yn 

hytrach na gadael i’r werin barhau fel ag oedd ac wfftio’r feirniadaeth.  Cofier fod hyn wedi 

digwydd ar ôl cyfnod o radicaliaeth gwleidyddol.  Aeth yr anghydffurfwyr ati i gydymffurfio â 

safonau’r bourgeois.  Llethodd yr Adroddiad radicaliaeth wleidyddol Merched Beca a’r 

siartwyr a oedd yn lleisio’u hawliau a’u harwahanrwydd cyn ei ddyfodiad. Â Roberts ymlaen i 

sôn fod hyn yn digwydd nid yn unig ar ffurf agwedd foesol, ond ar lefel gorfforol yn ogystal.  

Dyweda fod y corff Cymraeg yn ymwrthod â’r ‘grotesg,’ neu modd creiddiol o ymddwyn, ac 

yn ceisio dynwared ffyrdd o fod oedd yn ddieithr iddynt.  Yn ôl Garrod Roberts felly, roedd 

yna arallu yn digwydd; y Cymry yn arallu eu hymddygiad oddi wrth eu hunain.  Er bod yr 

anghydffurfwyr, y gymdogaeth a pherfformiad yn dal i blethu gyda’i gilydd, roedd yn digwydd 

bellach yn unol â safonau Prydeinig.  Pe gofiwn eiriau Magaret Ames ‘Trwy’r corff rydym yn 

profi’r byd’245 gellir dirnad fod colli cysylltiad gyda greddfau corfforol ymgorfforedig yn atal 

person rhag profi’r byd ac o fynegi ei hunaniaeth.  Cytuna Wyn James â hyn o safbwynt 

ieithyddol: 

the Welsh in general embraced the belief - as articulated by the authors of the 
notorious report on Welsh education of 1847 – that the Welsh language kept the 
populace ‘under the hatches’ and that the only way to advance in the world was to 
learn English.  This attitude was embraced widely by Christian leaders in Wales, 
including the Methodists, as the century progressed.246  

 

Mae Ceri Sherlock yn teimlo’n gryfach fyth fod crefydd wedi niweidio nodweddion 

perfformiadol Cymraeg, gan ei ‘wyro a’i guddio, ei newid a’i arallgyfeirio o dan weledigaeth 

                                                           
243 Davies, 1992, t. 378 
244 Roberts, 2009, t. 43 
245 Magaret Ames, ‘Corff a Chymuned’, yn Ysgrifau ar Theatr a Pherfformio, gol. gan Anwen Jones a Lisa Lewis, 
(Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 2013), tt. 181-200 (t. 182) 
246 James, 2001, t. 29/30 
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ddrwgdybus crefydd - yn gyntaf mewn ffordd gwmpasog (sef Catholigiaeth) ac yna mewn 

ffordd ddinistriol a thwyllodrus (Anghydffurfiaeth).’247  Hynny yw, mae’n mynd ymhellach na 

nodi Brad y Llyfrau Gleision fel egni niweidiol i’r corff Cymraeg, ond yn dweud yn hytrach fod 

crefydd, neu anghydffurfiaeth ei hun yn atal greddfau perfformiadol Cymreig.  Mae’n bwysig 

ystyried hyn yng nghyd-destun fy ymchwil, gan ei fod yn arddangos nad yw’r Cymry yn un yn 

ei hanghydffurfiaeth.  Nid oedd (ac nid yw’r) genedl yn un yn ei hanghydffurfiaeth, ac nid oedd 

chwaith yn genedl gyfangwbl grefyddol.   Pwysig yw cofio mai un agwedd o ddiwylliant 

Cymreig ydyw. 

Hwyrach y byddai’r athronydd Affro-Caribiaidd Franz Fanon yn dadlau fod ymddygiad balch y 

Sais yn tybio y byddai’r Cymry’n bodloni ar daeogrwydd yn fynegeiol o ymddygiad 

trefedigaethol gormeswr.  Roedd Fanon yn credu bod grym trefedigaethol yn dad-ddynoli’r 

genedl a fyddai’n cael ei threfedigaethu.  Creda hefyd fod hyd yn oed yr ieithwedd a 

ddefnyddir (colonizer a colonized) yn medru dylanwadu ar y bobl, trwy eu gwahanu i 

gategorïau o feddwl am eu hunain a’u rôl yn y gymdeithas.  Dywed ef: 

Every colonized people – in other words, every people in whose soul an inferiority 
complex has been created by the death and burial of its local cultural originality – finds 
itself face to face with the language of the civilizing nation; that is, with the culture of 
the mother country.  The colonized is elevated above his jungle status in proportion 
to his adoption of the mother country’s cultural standards.  He becomes whiter as he 
renounces his blackness, his jungle.248   

Er bod Fanon yn y fan hon yn sirad am brofiad y bobl dduon sydd yn wahanol iawn i’n profiad 

ni fel Cymry, credaf y gellid perthnasu at yr egwyddorion y mae’n eu crybwyll.  Yn sgîl Brad y 

Llyfrau Gleision, crëwyd deimlad o israddoldeb ymysg y Cymry.  Ymgymera ag egwyddorion y 

Saeson, a thrwy wneud hynny, cyll gyswllt â’i wreiddiau ymneulltiol.  Dengys hyn hefyd fod 

gan iaith bŵer trawsnewidiol mewn defod, ys dywed Austin, ond y gall hefyd gael ei 

ddefnyddio fel modd o ormesu.  Credaf fod Brad y Llyfrau Gleision yn drobwynt yn hanes 

anghydffurfiaeth, ac yn hanes hunan-ymwybyddiaeth y Cymry fel cenedl.  Yn y fan hon mae’r 

hyn a oedd yn diffinio ymneulltuaeth yn y lle cyntaf; agweddau ystyfnig a chreiddiol, yn 

cyfaddawdu ac yn taeogi i safonau estron.  Nid yw’r corff bellach yn perfformio’n reddfol, 

                                                           
247 Ceri Sherlock, ‘Y Perfformiadol’ 2010: testun/cyd-destun a chreu traddodiad (nodiadau ymyl dalen ar 
weithgaredd theatr yng Nghymru)’ Barn, 450/451 (2000), 84-93 (t. 88) 
248 Franz Fanon, ‘The Negro and the language,’ (1952) yn The Routledge Language and Cultural Theory Reader, 
gol. gan Lucy Burke a Tony Crowley (London: Routledge, 2000) tt.419 – 426 (t. 419) 
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mae’n ymwrthod â’r synhwyrau ffenomenolegol ac yn ymgymryd â rhinweddau estron.  Gellid 

dweud fod y corff Cymraeg ag iddo’r un ffurfiant, ond ei fod yn cyfaddawdu ei fodd 

gweithrediadol o fodoli. 

 

Ar gyfeiliorn... 

Yn ôl Anthony Jones, erbyn canol y bedwaredd ganrif ar bymtheg, roedd dylanwadau estron 

yn dechrau gadael ei ôl ar bensaernïaeth capeli Cymru:  ‘Roedd ‘Adeiladu’ wedi cael ei hudo 

gan ‘Bensaernïaeth’’,249 gyda’r pensaer yn defnyddio ffasiwn y dydd yn y gwneuthuriad.  

Disgrifia Jones y diddordeb hwn fel ‘Brwydrau Arddull.’250  Efallai mai un o’r enghreifftiau 

mwyaf hynod o hyn yw’r Tabarnacl yn Nhreforys a godwyd yn 1872 gan John Humphries.  Bu 

ef a’r gweinidog yn teithio o amgylch capeli’r wlad gan nodi’r holl elfennau yr apeliodd atynt.  

O ganlyniad mae gan y Tabarnacl nodweddion sydd yn perthyn i sawl symudiad pensaernïol; 

colofnau Groegaidd, tŵr Gothig a ffenestri bwa clasurol.  Gelwir y Tabarnacl yn Eglwys 

Gadeiriol yr anghydffurfwyr yng Nghymru oherwydd ei fawredd.  Ond mae rhai yn barod i’w 

feirniadu, gan alw’r Tabarnacl a chapeli tebyg yn rhwysgfawr, gan nodi ei fod yn troi oddi wrth 

egwyddorion syml anghydffurfiaeth, ac yn cynrychioli’r dyhead i wella’u hunain yn unol â 

safonau estron.  Dywed P.Chambers: ‘building bigger, better, even grander chapels, with little 

regard for either local demand or the crippling debts passed on to future generations, was 

just one symptom of the underlying problems besetting Welsh Nonconformity.’251 Gellid 

ychwanegu felly at ddadl Garrod Roberts fod anghydffurfwyr nid yn unig wedi newid eu 

hymroddiad corfforol i gydymffurfio â safonau Seisnig, ond wedi ceisio efelychu crandrwydd 

ym mhlisgyn eu hadeiladau, ac yn ôl Chambers roedd hyn yn esgor ar ddyled i’w plant.  A oedd 

yr anghydffurfwyr yn medru perthnasu i’r gofodau hyn yn yr un modd â’r anghydffurfwyr 

cynnar?  Gall fod y capeli mawrion, dryslyd o ran pensaernïaeth yn ffactor a berodd i’r 

anghydffurfwyr golli cysylltiad â gwreiddiau eu ffydd a oedd yn cael ei ymgorffori yng 

ngwneuthuriad y capeli symlach.   

                                                           
249 Jones, Capeli Cymru, 1984, dim rhifau tudalen 
250 Ibid. 
251 Chambers, 2005, t. 5   
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Gellir dadlau felly fod penderfyniad yr anghydffurfwyr i geisio efelychu dylanwadau estron yn 

gorfforol, moesol a phensaernïol wedi effeithio ar yr hunaniaeth greiddiol a oedd yn perthyn 

iddynt.  Roedd yr anghydffurfwyr bellach yn cydymffurfio.  

 

Ar chwâl... 

Roedd Brad y Llyfrau Gleision yn cynrychioli trobwynt yn hanes perfformiadol Cymry, ac yn y 

cyfnod hwnnw, sef canol y bedwaredd ganrif ar bymtheg, gwelwyd dirywiad graddol ym 

mhoblogrwydd y capel.  Gellid dweud fod y capel yn colli ffordd ychydig wrth geisio canfod ei 

le ym mywyd y gymdogaeth o oes Fictoria ymlaen.  Gellid edrych ar ymdrechion Dirwestol y 

capel fel un rheswm am hyn.  Yn wir, mor gynnar â 1835 bu galw am droi dirwest yn 

llwyrymwrthod.  Gwelwyd hyn fel ymateb llym, a bu i lawer droi eu cefnau ar y capel 

oherwydd hyn.  Gwelwyd yn oes Fictoria gyfnod o Seisnigeiddio, gydag agwedd faterolaidd yn 

datblygu nad oedd yn cyd-fynd ag ysbryd gwreiddiol, syml anghydffurfiaeth.  Yn 1859, 

cyhoeddwyd On the Origin of the Species, llyfr a oedd yn cwestiynu dilysrwydd yr hen 

destament, a bu i bobl amau Cristnogaeth yng ngwawr moderniaeth.  Daethpwyd i gredu yn 

ogystal mai Saesneg oedd iaith cynnydd a busnes, ac mai iaith emynau a phregethu oedd y 

Gymraeg, ac felly roedd y capel yn dechrau pellhau oddi wrth gymdeithas.y capel.  Dywed y 

Gweinidog Noel Davies fod traddodiaid radical o fewn Protestanwyr yn y cyfnod hwn:  

Ond mae ymhlith Protestaniaid hefyd draddodiadau ac unigolion a fyddai’n coleddu 
safbwynt radical a rhyddfrydol.  Yr oedd y traddodiad hwn yn un cryf yng Nghymru yn 
niwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg a dechrau’r ugeinfed ganrif a chafodd 
ddylanwad mawr ar foeseg bersonol a chymdeithasol.252  

Felly er cyn gryfed oedd dylanwad Brad y Llyfrau Gleision, roedd lleisiau unigol yn medru 

mynegi eu radicaliaeth o fewn eu hanghydffurfiaeth.  Tua diwedd y bedwaredd ganrif ar 

bymtheg, roedd y Rhyddfrydwr Lloyd George yn barod i ddweud fod Cristnogaeth 

anghydffurfiol a Chymreictod yn un; ‘The Nonconformists of Wales are the people of Wales’, 

253 sydd yn dangos yn ei dyb ef fod anghydffurfiaeth dal i fod yn agos at wraidd y Cymry.   Bu 

i’r llywodraeth Ryddfrydol basio mesur a fyddai’n rhoi Eglwys Annibynnol i Gymru yn 1914. 

                                                           
252 Noel Davies, Moeseg Gristnogol Gyfoes: Rhai dylanwadau Ecwmenaidd, (Talybont: Y Lolfa, 2013), t. 19 
253 Culture & Politics, BBC Cymru, 2008, y We. http://www.bbc.co.uk/wales/history/sites/themes/religion/ 
religion_culture_politics.shtml [cyrchwyd Gorffennaf 1af] 

http://www.bbc.co.uk/wales/history/sites/themes/religion/%20religion_culture_politics.shtml
http://www.bbc.co.uk/wales/history/sites/themes/religion/%20religion_culture_politics.shtml
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Ond yn ôl D.Densil Morgan, roedd hyn yn ‘hollow victory’254 gan fod y Cymry’n poeni llai am 

faterion ysbrydol a mwy am broblemau oedd yn eu hwynebu’n ddyddiol, megis tlodi.  Erbyn 

1932, roedd 42.8% o weithlu gwrywaidd Cymru yn ddi-waith, ac roedd y blaid Lafur yn apelio 

atynt fel corff a oedd yn deall eu problemau ac am fynd i’r afael â nhw mewn modd adeiladol. 

Dywed Roy Davies, fodd bynnag, fod y capel yn dal i gynnig llawer i gymdeithasau diwydiannol 

yng nghanol yr ugeinfed ganrif; ‘wrth i bobl fewnfudo o ardaloedd gwledig de Cymru i’r 

ardaloedd diwydiannol, roedd y capel yn cynnig llwybrau at waith, cwmnïaeth, pwrpas, 

cydlyniad a chysur ar y cyd, a hynny mewn oes ble nad oedd cysgod marwolaeth byth 

ymhell.’255  Roedd y capel felly yn dal i gynnig y profiad o glymu cymdogaeth at ei gilydd, yn 

rhoddi nerth yng ngwyneb caledi.  Ond erbyn diwedd yr ugeinfed ganrif, roedd y ffyrdd yr 

oedd pobl yn hamddena ac yn cymdeithasu wedi newid, a hynny wedi effeithio ar y capeli: 

roedd newid ym myd gwaith yn trawsnewid patrymau cymdeithasu a ble’r oedd pobl 
yn prynu a defnyddio nwyddau.  Yn lle cymuned â’i bywyd cymdeithasol (i ddynion) yn 
y dafarn, y clwb, y band pres neu’r capel daeth cymuned o brynu a bwyta ac adloniant.  
Gyda mwy o arian gellid gwneud pethau fel DIY, siopa a pherchen car, a golygodd fod 
pobl yn encilio i fyd llai y teulu agos a’r cartref.  I’r ifanc ar y llaw arall, roedd arian, eu 
cludiant eu hunain, teledu ac yn ddiweddarach y Rhyngrwyd yn eu cysylltu hwy â 
diwylliant ieuenctid newydd byd o glybiau, bandiau a gorwelion byd-eang.256  

Heddiw, mae capeli gweigion yn frith, a’r cynulleidfaoedd selog yn heneiddio.  Dywed Davies; 

‘Mewn arolwg o eglwysi Cymru ym 1995, 8.7% o’r boblogaeth oedd yn mynychu oedfa 

Gristnogol yn rheolaidd.  Bellach nid yw Cymru’n wlad Gristnogol ac y mae lle i amau nad yw’r 

foeseg Gristnogol yn sylfaenol i wead ein cymdeithas.’257  Awgryma’r ystadegyn hwn fod pobl 

yn gyffredinol yn dewis mynegi a diffinio’u hunain mewn ffyrdd mwy annibynnol a phreifat, 

ac yn dibynnu llai ar egni’r gymdogaeth i’w diffinio ac i roi trefn ar eu bywydau.  Nid yw 

cymdeithas o reidrwydd bellach yn ddychmygol, gall fod yn rhithiol.  Mae hyn yn broblematig 

o safbwynt cymdogaeth pe ystyriwn syniadaeth J.R. Jones o’r modd y mae mynegiant 

gweithrediadol o fewn ffurfiant yn hollbwysig i greu ymwybyddiaeth o genedl.  Ymddengys 

wrth edrych ar sylwadau Davies fod maint y mynegiant gweithrediadol, perfformiadol wedi 

                                                           
254 D.D. Morgan, ‘The Essence of Welshness’?: Some Aspects of Christian Faith and National Identity in Wales 
c.1900 – 2000,’ Religion and National Identity; Wales and Scotland c. 1700-2000, gol. gan R. Pope, (Caerdydd, 
Gwasg Prifysgol Cymru, 2001), tt. 139-162 (t. 144) 
255 R. Davies, Cau Calfaria: Y Capel a Newid Cymdeithasol yng Nghymru’r Ugeinfed Ganrif.  (Caerdydd: Y 
Brifysgol Agored yng Nghymru, 2008) t. 10 
256 Davies, 2008, t. 12  
257 Davies, 2013, t. 12 
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lleihau o fewn capeli, gan fod strwythurau ffurfiant wedi newid fel nad yw pobl yn gyffredinol 

yn dewis datgan eu cymdogaethau trwy fynychu capeli na hyd yn oed yr un gofod â’i gilydd 

wrth gymdeithasu. 

 

Ar lwyfan... 

Wedi cyfeirio at elfennau perfformiadol diwylliant Cymraeg a gyfrannodd at greu’r capeli, 

dyma drosolwg bras o rai o’r arferion perfformiadol a geid o fewn y capeli.  Mae elfennau o’r 

rhain yn bresennol heddiw yn arddull berfformiadol y capel, ac yn ychwanegu at 

adnabyddiaeth gymdogaethol o arferion capel.  Perthyn rai o’r traddodiadau hyn i draddodiad 

perfformiad yn/fel, sydd o’u cromfachu yn medru datgelu hunaniaeth grŵp o bobl. 258 Perthyn 

eraill mewn modd mwy uniongyrchol at berfformio mewn cyd-destun mwy clasurol; y syniad 

bod person yn amlygu ei hun o flaen cynulleidfa yn bwrpasol er mwyn rhoi profiad i’r 

gynulleidfa hynny.  Mae’r ffurfiau amrywiol yma oll yn perthyn i hunaniaeth berfformiadol y 

capel, ac yn ein galluogi i weld beth yw swyddogaeth perfformiad yn y broses o greu 

ymdeimlad o gymdogaeth yno. 

Pwysig yw sôn am y mudiad Drama yng Nghymru, a’i gysylltiad â’r capeli Cymraeg, gan mai 

mewn festri a chapel y perfformiwyd y dramâu o ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg 

hyd at ganol yr ugeinfed ganrif.  Crêd Ioan Williams mai mudiad cymdeithasol ydoedd yn 

hytrach na llenyddol, a’i fod wedi dechrau ymysg awydd y Cymry ifanc ‘i ddarganfod cyfrwng 

arall y gellid ei ddefnyddio er mwyn hawlio’r cysylltiad â seiliau traddodiadol yr hunaniaeth 

Gymraeg - a hynny’n bwysicach fyth oherwydd Seisnigrwydd eu haddysg eu hunain a 

Seisnigrwydd cynyddol y byd yr oeddent yn byw ynddo’259.  Roedd cwmnïau bach ym mhob 

cwr o Gymru yn ymgymryd â ffurf theatr ac yn gosod gogwydd Cymraeg ar eu cynyrchiadau 

drwy berfformio addasiadau o nofelau Cymraeg (megis Rhys Lewis gan Daniel Owen) yn 

ogystal â llwyfannu dramâu a oedd yn mynegi pryderon a chymhlethdodau’r oes.  Yn ôl 

Williams eto: 

mudiad amddiffyn y cymunedau Cymraeg oedd y Mudiad Drama, a’i brif swyddogaeth 
oedd creu a chynnal ffurf ar hunaniaeth fytholegol a gynigodd rith o sefydlogrwydd 

                                                           
258 Taylor, 2003, t. 3 
259 Ioan Williams, Y Mudiad Drama yng Nghymru 1880-1940, (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru 2006) t. 6   
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mewn byd lle’r oedd ymron pob datblygiad cymdeithasol ac economaidd yn cynyddu’r 
bygythiad i fodolaeth Cymreictod a’r iaith a’i cynhaliai.260  

Rhoddodd y mudiad drama lwyfan felly i bobl berfformio hunaniaeth a mynegi pryder gyda’i 

gilydd.  Roedd testunau’r dramâu eu hunain yn medru uno pobl yn eu pryderon am faterion 

y dydd, ond mae’r weithred o gymryd rhan a chreu Drama yn un dwys a fedr glymu’r 

gymdogaeth honno at ei gilydd yn ogystal. 

Un elfen oedd yn cysylltu'r capeli anghydffurfiol cynnar â’r rhai mwyaf diweddar i gael eu 

hadeiladu ar ddechrau’r ugeinfed ganrif oedd pwysigrwydd y Pulpud.  Yn bensaernïol, dyma 

oedd canolbwynt y capeli oll.  Roedd hyn yn unol â syniadaeth anghydffurfiaeth, saf mai gair 

Duw oedd hanfod addoli.  Roedd y Pulpud yn hollbwysig i’r rhai a labelwyd yn bregethwyr 

dramatig, a oedd yn perfformio o’r Pulpud yn ail hanner y bedwaredd ganrif ar bymtheg a 

hanner cyntaf yr ugeinfed ganrif.  Yn wir, dadleua Geraint H. Jenkins fod Griffith Jones 

Llanddowror yn un a oedd yn mynegi’r rhinweddau hyn yn yn gynnar yn y ddeunawfed ganrif: 

a closer reading reveals Jones’s ability to drive home by sheer repetition and 
insistence...Griffith Jones’s direct, sonorous and rhetorical style, allied with his 
‘eloquent delivery’ and ‘melodious voice’ make him one of the most effective savers 
of souls in pre-methodist Wales.261  

Roedd y pregethwyr dramatig yn enwog am eu dawn i hudo’r gynulleidfa.  Dywedir eu bod yn 

perfformio o’r pulpud.  Yn eu hastudiaeth o bregethwyr dramatig a’r technegau y maent yn a 

ddefnyddient, dywed yr athro Sioned Davies: 

Un peth y dylid ei bwysleisio o’r dechrau yw mai rhywbeth i’w draddodi yw pregeth, 
hynny yw, perthyn y bregeth i fyd y traddodiad llafar.  Diau fod hyn yn cymhlethu’r 
gwaith o astudio perfformiadau pregethwyr y bedwaredd ganrif ar bymtheg: mae eu 
pregethau wedi goroesi mewn print yn unig, a’r sgriptiau yn bell iawn o fod yn ddarlun 
cywir o’r hyn a draddodwyd ar lafar yn y pulpud – maent wedi eu caboli a’u trwsio, a’u 
trosi i arddull lenyddol yn aml.  Dywedir am Evan Thomas, gweinidog gyda’r 
Bedyddwyr yng Nghasnewydd yn ail hanner y bedwaredd ganrif ar bymtheg, ei fod ‘yn 
fwy na’i gyfrol, ac yn fwy na’i bregethau.’  Nis gellid gwasgu y fath ddyn i fyw mewn 
croen llo.’ 262  

Dengys y dyfyniad y creda Davies fod pregeth yn rhywbeth byw sydd yn cael ei wyro wrth ei 

gofnodi ar bapur.  I ddefnyddio terminoleg Diana Taylor, mae’r bregeth yn perthyn i’r 

                                                           
260 Williams, 2006, t. 7   
261 Jenkins, 1978, t. 23 
262 Sioned Davies,  ‘Perfformio o’r Pulpud’, yn Y Traethodydd, Cyf.155, (2000), 256 -280 (t.257), (yn dyfynnu o 
W. Jones, Cofiant y Parch. Evan Thomas, Casnewydd (Llangollen: 1895) t. 78 
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repertoire, ac o gael ei gymhwyso i’r archif yn colli ei hunaniaeth wreiddiol.  Yn wir, â Davies 

ymlaen i esbonio fod angen edrych ar dechnegau y tu hwnt i feirniadaeth lenyddol er mwyn 

dadansoddi’r pregethau, a chyfeiria at faes astudiaethau perfformaid fel modd o wneud hyn: 

Ers y 1970au, dechreuwyd edrych o’r newydd ar lenyddiaeth lafar gan ysgolheigion 
ym maes anthropoleg a llen gwerin: dadleuwyd na ddylid bod yn destun-ganolog – 
mae’r  ‘perfformiad’,  y  ‘digwyddiad’, yn fwy na’r testun neu’r sgript, a rhaid, felly, yw 
rhoi sylw i nodweddion fel lleoliad y perfformiad, llais a goslef, y berthynas rhwng y 
perfformiwr a’r gynulleidfa, ac ymateb y gynulleidfa.263 

Gwêl bod ffiniau i astudiaeth archifol a ieithyddol sydd yn cadarnhau fod defnyddio 

methodoleg o faes astudiaethau perfformiad yn holl bwysig i gyrraedd gweithredoedd byw.  

Credaf fod y categorïau y mae hi’n cynnig eu dadansoddi yn perthyn yn fwy i fyd ‘theatr’ na 

pherfformiad.  Nid yw’n trafod perfformiad fel rhywbeth a ddigwydd mewn diwylliant ond yn 

hytrach yn rhoi terminoleg o fyd y theatr arnynt.  Gellid dadlau fod y gymhariaeth hon gyda 

byd y theatr yn deillio o’r duedd i ddynwared ac i ymgymryd ag agweddau perfformiadol eraill  

yn perthyn yn fwy â’r ymdrech i efelychu eraill yn sgîl y Llyfrau Gleision.   

Ymddengys, wrth ddefnyddio’r geiriau ‘perfformio’ a ‘dramatic’, mai’r grêd yw bod y 

Gweinidogion hyn yn ymgymryd â nodweddion a oedd yn perthyn i’r theatr.  Efallai fod hyn 

yn wir mewn rhai enghreifftiau; bod ymgais yma i efelychu technegau o’r theatr a’u cymhwyso 

at y pulpud.264  Ond yr hyn a oedd yn digwydd yn ystod y pregethau oedd bod y Gweinidog yn 

dylunio ei neges trwy ddefnyddio technegau a theimladau y tu hwnt i adrodd ei bregeth.  Mae 

W.P. Griffith yn sôn fod presenoldeb mawr gan y pregethwyr yma heb fod yn rhy ffroenuchel.  

Weithiau byddent yn symud o amgylch neu y tu hwnt i’r pulpud, yn codi breichiau, defnyddio 

seibiau wrth lefaru, yn ogystal ag arbrofi gyda chonfensiwn pregeth er mwyn cael effaith ar y 

gymdogaeth.  Byddai’r technegau yn amrywio o bregethwr i bregethwr, o bregeth i bregeth, 

ond byddent yn dueddol o adrodd damhegion mewn ffyrdd cofiadwy.  Yn ei gofiant i Edward 

Matthews Ewenni, mae J.J. Morgan yn cyfeirio at y modd y perfformia Matthews y duedd 

dramayddol,265 gan drafod yn fanwl y gwahanol elfennau oedd yn gwneud ei bregethau yn 

berfformiadol, gan ystyried nodweddion megis ei lais, corff, osgo a gwisg.  Gallai rhain fod yn 

                                                           
263 Davies, 2000, t. 258 
264 Cyfeirir at Theatr yn y fan hon mewn ystyr eang; nid o reidrwydd ar ffurf perfformiad ffurfiol ar lwyfan i 
gynulleidfa goddefol, ond yn hytrach fel y technegau perfformiadol a’u defnyddir; er enghraifft yn yr anterliwt, 
ffurf ar berfformio Cymraeg oedd yn digwydd yn yr awyr agored gyda pherfformwyr yn traethu naratif am 
faterion gwleidyddol, y cyfarwydd, sef storïwr Canol Oesol. 
265 J.J. Morgan, Cofiant Matthews Ewenni, (J.J. Morgan, Y Wyddgrug, 1922), t. 255 
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gategoriau sydd yn disgrifio perfformiad theatraidd, ond o ddarllen y cofiant hwn, credaf fod 

disgrifio’r elfennau hyn, ynghyd â thrafod tueddiadau dramayddol Matthews yn ymgais i 

arddangos sut oedd y dyn hwn yn llwyddo i ddefnyddio elfennau perfformiadol i gyfathrebu 

â’r gynulleidfa.  Dyma enghraifft o un o’i bregethau a oedd yn cynnwys y dramayddol:  

Testun un o’i bregethau hynotaf oedd, “Mi a adwaenwn ddyn yn Nghrist &c.”  Disgrifiai 
ddiogelwch y “ddyn yng Nghrist:  “Yng Nghrist yn ei Gyfiawnder Ef, yn ei Gadernid Ef, 
yn ei haeddiant Ef, o fewn i blygion yr Iawn.”  Yr oedd wedi gafaelu yn sgyrtiau ‘i got 
laes erbyn hyn, a’u codi dros ei ysgwyddau gan raddol ymsuddo o’r golwg ynddynt.  
Torrodd i floeddio’n uwch, “Yng Nghrist, wedi’i lapio yn y Prynedigaeth.”  Yr oedd y 
dilledyn trwchus wedi’i dynnu dros ei ben bellach, a’i wyneb yn hollol guddiedig tra 
gwaeddai: “Wedi ei guddio gyda Christ yn Nuw, wedi myned i mewn i ddiddosrwydd 
Duwdod.”  Pwy heblaw Matthews a fedrai wneuthur y cyfryw beth a hyn gydag 
arddeliad ac urddas a grym ysprydol.266 

Gallwn gymryd sawl peth o’r dyfyniad hwn.  Yn gyntaf, fod Matthews (ynghyd â phregethwyr 

eraill a oedd yn arddangos yr un tueddiadau) yn defnyddio elfennau perfformiadol i gyfleu 

testun.  Ond yn ôl Morgan, nid yw hyn yn unol â cheisio efelychu technegau dramayddol fel 

y’u gwelir mewn theatrau; ‘Clywsom ar awdurdod uchel, nid amgen y Dr Cynddylan Jones, na 

bu Matthews dros drothwy chwareudy erioed.  Yr oedd rhy biwritanaidd ei ysbryd i chwilio 

adloniant neu addysg yn y cyfryw leoedd amheus.’267  Er na bu i theatr, byddai Matthews yn 

ymwybodol o dechnegau theatraidd o weld perfformiadau mewn marchnadoedd neu 

neuaddau.  Dywed Morgan yn ogystal; ‘Yr oedd Matthews yn edmygwr mawr o athrylith 

dramatic Disraeli.  Bu yn ei wrando droion yn Nhŷ’r Cyffredin.’268  Roedd yn ymwybodol o 

areitheg tanllyd y prif Weinidog Benjamin Disraeli, ac o bosib byddai wedi ceisio ei efelychu 

ef yn ei bregethau.  Roedd traddodiad o gymharu’r pregethwyr at actorion y dydd, gyda sôn 

bod yr actorion mawr yn teithio o bell i weld Matthews a’i debyg yn pregethu. Syr Henry Irving 

oedd un o’r actorion hyn, ac mae’n debyg i Matthews gael argraff arno, gan yr oedd yntau’n 

enwog am ei arddull pregethwrol o berfformio.  Dywed Morgan; ‘Ni ddeallai Irving yr iaith, 

ond dywedodd wrth Anthony, ‘Pe buasai’r gŵr yna wedi ymgyflwyno o’r ddrama, byddai yn 

un o’r actors mwyaf a welodd y byd.”’269  Roedd dylanwadau o bob math ar arddull 

berfformiadol Matthews, a gellid dadlau ei fod ef a’i debyg yn dylanwadu ar y byd yn ogystal.  
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Yn ail, mae’r modd yr ysgrifenna Morgan am Ewenni yn berfformiadol.  Mae’n mynd y tu hwnt 

i’r disgrifiadol gan frithio’i waith â chyffelybiaethau er mwyn ceisio arddangos natur ei destun.  

Dengys hyn nad yw Morgan yn grediniol fod disgrifio gwaith Matthews ynddo’i  hun yn 

ddigon, a bod yn rhaid iddo ddefnyddio elfennau creadigol er mwyn ceisio cyffwrdd yn hanfod 

ei waith.  Trwy wneud hyn, mae’r archif yn bywiogi, yn mynd ati i geisio ymrafael â’r 

repertoire.  Wrth drafod gyrfa Matthews yn cychwyn gyda phobl yn amau ei ddawn cyn mynd 

ymlaen i sôn am ei yrfa yn ei anterth, dywed Morgan fel hyn: 

Yr oedd y Matthews cyntaf fel afon yn tarddu ar uchelderau, yn ennill nerth a 
hyrddawd ym mhob rheadr, ac yn ymdywallt i’r mor yn rhyferthwy.  Gellid cymharu’r 
ail Fatthews i’r eigion yn murmur ac yn crychdonni ar draethellau o dywod arian, y 
goleu a’r cysgod yn newid beunydd ar wyneb y waneg; ac mynyddoedd yn ymgodi ac 
ymdaflu ar y lan, a gadaw trysolau lawer ar eu hol fel y gedy tymhestloedd feini 
gwerthfawr a chregin heirdd yn wasgaredig ar eu hol ar draethau ynysoedd y Mor y 
De.270 

Yn olaf, mae’r Athro o faes Drama, Ioan Williams, yn datgan am Matthews bod ‘ei 

ymwybyddiaeth o’r elfen broblematig yn ei brofiad ei hun a phrofiad ei oed yn cynrychioli 

cenhedlaeth gyfan.  Roedd yn Galfin ac yn Rhyddfrydwr’.271  Hynny yw, roedd Matthews yn 

ymwybodol ei fod yn byw rhwng dau fyd ag iddynt egwyddorion gwahanol iawn.  Roedd y 

Methodistiaid Calfinaidd yn credu mewn rhagarfaethiad, sef bod person yn cael ei ddewis, 

neu eu hachub i fynd i’r nefoedd gan Dduw, a byddai pawb arall yn mynd i Uffern.  Roedd 

meddylfryd Rhyddfrydol yn annog meddwl unigoliaethus a chynnydd.  Roedd meddwl fod 

person yn gyfrifol am ei ffawd yn newidiaeth mawr i draddodiad Galfinaidd, lle’r tybiwyd nad 

oedd gan berson rheolaeth dros yr hyn a ddewiswyd iddo’n barod  Credaf fod bodoli rhwng y 

ddau fyd hyn yn ofod a oedd yn gorfodi i Matthews i fenthyg arddulliau a syniadau o’r naill 

fyd a’r llall i greu hunaniaeth berfformiadol wrth bregethu.   

 Tuedd arall a gafwyd ym mhregethau Dramatig oedd yr Hwyl.272  Nid yw’n hysbys os mai 

arddull arbennig i Gymru yw hyn, mae’n ‘moot point’ ys dywed Griffith; ‘it was believed to be 

so by the Welsh at the time’.273  Ond cymhara Sioned Davies yr hwyl gyda math o ‘siantio’ 
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273 W.P. Griffith, ‘‘Preaching Second to No Other under the Sun’: Edward Matthews, the Nonconformist Pulpit 
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(‘chanted sermon’) a geir yn yr Unol Daleithiau.274  Ceir yn yr hwyl, yn enwedig gyda’r 

pregethwyr dramatig cynharaf, modd o lafarganu a pherfformio unigryw.  Esbonia Griffith sut 

y daeth y pregethu i fod, a sut iddo apelio at yr anghydffurfwyr; ‘It had emerged by a virtue 

of distinctive ‘style’ of Welsh preaching that declared the gospel of salvation and embraced 

the scriptural truth by deploying techniques which were empathic to the people and crucially, 

employing the Welsh language itself’.275  Wrth fynd i’r hwyl, byddai’r pregethwr yn codi ei lais 

i draw arbennig, ac yn parhau i lafarganu ar y traw hwnnw.  Â Griffith ymlaen i ddweud fod y 

pregethwr yn defnyddio:  

The passionate, of modulating the tone of the voice and reaching natural climaxes of 
feeling.  By these means the preacher was able to sway or possibly manipulate the 
sensativities of his hearers.  The technique of porthi’r gynulleidfa..., of repeating or 
reiterating words or key phrases from the gospel or from theology – for example, 
Edifeirwch, Colledigaeth, Achubiaeth, Y Groes, Y Gwaed... – would affect the 
psychology of the crowd and could drive congregations to emotional extremes, of 
hope and despair.276  

Byddai hyn fel arfer yn digwydd yn agos at ddiwedd pregeth, fel rhyw fath o uchafbwynt.  

Wrth wylio’r pregethwr yn mynd i’r fath gyflwr ysbrydol, byddai aelodau’r gynulleidfa yn cael 

eu cyflyru.  Yn aml byddai hyn yn ysgogi ymateb ar ffurf ‘porthi’.  Mae hyn yn weithred 

creiddiol nad yw’n medru cael ei osod i mewn i gategorïau a fodolant yn archifol.  Roedd 

porthi yn cychwyn gyda’r diaconiaid yn y sêt fawr.  Wrth gael eu cyflyru gan neges y 

Pregethwr, byddent yn nodio’u pennau, neu’n ychwanegu ‘Amen’, ‘Diolch i Dduw’, neu 

gymalau tebyg ar ddiwedd brawddegau’r Pregethwr. Roedd y porthi hwn weithiau’n ymledu 

at y gynulleidfa.  Er enghraifft, dychmygir cynulleidfa’n cael eu cyflyrru i borthi mewn pregeth 

megis un Matthews Ewenni a gofnodwyd uchod.  Mae’r enghreifftiau hyn yn dangos bod 

arferion perfformiadol unigryw yn perthyn i gapeli.  Mae’r profiad o’u hadnabod ac o gymryd 

rhan ynddynt yn rhywbeth a wna i aelodau’r gynulleidfa berthnasu i’w gilydd drwy’r 

gweithredoedd hyn.  

Mae’r gynulleidfa yn ymgymryd â rhannau arbennig o fewn defodau ffurfiol ac anffurfiol sydd 

yn galluogi i ni eu diffinio fel grŵp  gweithredol mewn perfformiad.  Nid rôl goddefol sydd 

ganddynt, er enghraifft, wrth dystio i ddefodau megis Priodasau, neu wrth gymryd rhan mewn 
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defodau bychain wythnosol megis codi i ganu emyn, mynd i wneud tê neu i weini’r casgliad.  

Mae rhain oll yn cyfrannu at greu trwch ystyr perfformiad yn y capel, ac yn ychwanegu at greu 

modd penodol o fynegiant sydd yn berfformiad mewn moment ond hefyd yn cynrychioli 

haenau o gyd-destun hanesyddol repertoire cymdogaeth mewn capel. 

 

Casgliad y capel Cymraeg a Pherfformiad 

Gallwn gasglu fod perfformiad, cymdogaeth, a hanes anghydffurfiaeth yn gyd-ddibynnol, wrth 

i egni perfformiadol gan y gymdogaeth greu a diffinio’r capeli fel ffurfiant ac yn weithrediadol.  

Mae’n eglur gweld sut yr oedd ymneulltiaeth yn fynegiant perfformiadol oedd yn fyneigiol o 

ddyheadau’r gymdogaeth, a sut y bu hynny yn amlwg ym mhensaernïaeth y capeli cynnar.  

Ond mae’n anoddach dilyn trywydd yr egni hwnnw i’r presennol wrth i gymdogaeth capel 

leihau ac wrth i gymdogaeth ac unigolion fynegi eu hunain mewn ffyrdd nad oeddent yn 

ymwneud â’r capel.  Ond nid astudiaeth o dranc capeli Cymru yw hon.  Mae’n astudiaeth o 

berfformiad yng nghyd-destun y capel Cymraeg, a’i swyddogaeth yn y broses o greu 

ymdeimlad o gymdogaeth.  Felly nid yw hyn yn ddibynnol ar faint na phwy sydd yn mynychu’r 

capel heddiw, ond yr hyn sydd yn digwydd yno.  Ond mae trosolwg o gyd-destun hanesyddol 

perfformiadol yn bwysig gan fod ymwybyddiaeth hanesyddol yn bresennol mewn haenau o 

ystyr wrth i gymdogaeth fynychu capeli heddiw.  Nid yw mynegiant perfformiadol gan 

gymdogaeth y capel yn digwydd mewn gwactod, mae’n rhan o drwch hanesyddol plethiad 

perfformiad, cymdogaeth ac adeilad, sydd yn parhau i ddiffinio’r gymdogaeth i’w hunan trwy 

berfformiad gweithrediadol.  Y bobl, neu’r gymdogaeth, sydd yn creu Eglwys y capel Cymraeg.  

Heb rhain, ni fyddai’r Eglwys yn bodoli na’r capeli wedi eu hadeiladu.  Mae perfformiad mewn 

capel yn rhywbeth a ddigwydd yn y foment, ond sydd yn foment a gynrychiola baich a thrwch 

hanesyddol; yn ‘doing and a thing done’;277 yn gwmwl tystion. 

Os y bu i Matthews Ewenni a’i debyg wynebu’r tyndra o fod rhwng dau fyd, byd y Calfiniaid 

a’r Rhyddfrydwyr, yna credaf fod trafodaeth Roy Davies o’r rhesymeg paham fod llai a llai o 

bobl yn mynychu’r capeli bellach yn datgelu ein bod ni mewn sefyllfa debyg.278  Rydym nawr 

yn bodoli mewn byd gynyddol unigoliaethus, seciwlar, lle y mae dyn yn ymladd dros ei 
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fuddiannau ei hun, ond eto yn eisiau cadw at yr addysgeg hanesyddol sydd yn ein rhywmo fel 

pobl, chwedl Bhabha.279  Beth fydd dylanwad y safbwynt unigolyddol hwn yn berfformiadol?  

Os nad yw cymdogaethau’n bodoli er mwyn medru diffinio’i hunain yn berfformiadol, yna ni 

fydd egni gweithrediadol y cymdogaethau’n rhoi bywyd i’r ffurfiannol.280 
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114 

Pennod Pedwar – Ymchwil Ymarferol 

Rhagair  

Wedi dadansoddiad o’r hyn y gall Ymarfer-fel-Ymchwil (Y-F-Y) fod yn y bennod ddiwethaf, 

hoffwn amlinellu’n fras yn y rhagair hwn rôl benodol Y-F-Y yng nghyd-destun yr ymchwil a 

ganlyn.  Mae i’r Y-F-Y a enghreifftir yn y bennod hon ddau ffwythiant, sef dadansoddi’r hyn 

sydd yn digwydd wrth ymarfer, a lleisio’r repertoire. 

 

Mae’r bennod hon yn adlewyrchu ar berfformiadau o’r repertoire a ddigwyddodd yn y capel, 

gan dderbyn mai adlewyrchiadau yn unig ydynt, gan na ellir defnyddio’r archif i ddogfennu’r 

repertoire yn union.  Fodd bynnag, mae’r adlewyrchiadau yn ddefnyddiol er mwyn ceisio 

gwneud elfen o’r gwaith yn bresennol i gynulleidfa ehangach, ac er mwyn gosod yr ymchwil 

o fewn cyd-destun athronyddol.  Roedd cynnal yr Y-F-Y wedi galluogi i mi dynnu ar fy 

repertoire o’r gorffennol a’i fyw yn y presennol.  Roeddwn yn ymwybodol o hyn mewn modd 

ffenomenolegol; roedd fy nghorff yn y gofod yn creu’r byd o’m hamgylch, a minnau drwy 

ymarfer yn creu’r byd a’i ddadansoddi.  Wrth berfformio, roeddwn yn ymwybodol o fy 

agosatrwydd at ofod y capel ac at y gymdogaeth a oedd yn tystio i’r perfformiad, ac yn teimlo 

fod hawl gen i arddangos fy repertoire yn y sefyllfa hwn.  Roedd fy nghorff yn y foment o 

berfformiad yn dadansoddi’r cyd-destun, a thrwy berfformio atgofion o ddefodau, teimlais 

adnewyddiad yn fy mherthynas â’r capel Cymraeg a’i gymdogaeth.  Dangosodd Y-F-Y fod pŵer 

gen i fel unigolyn dros fy ymarfer yn y presennol, a thrwy ymarfer, roeddwn yn gosod sail ar 

gyfer y dyfodol i’m hunaniaeth, ac, mi dybiaf, i’r rheiny oedd yn gwylio.   

 

Roedd hyn yn ’sbardun wrth annog y capeli i greu perfformiad gan fy mod i am iddyn nhw 

berfformio’u repertoire i deimlo’r cysylltiad hynny gyda’i gilydd, eu gofod a’u hunaniaeth, ac 

i deimlo perchnogaeth dros eu repertoire.  Er enghraifft, wrth gromfachu cymdogaeth capel 

Horeb yn creu eu perfformiad ac yn cyd-weithio ar eu harddangosfa a’i ddadansoddi, gwelir 

communitas ar waith, a chymdogaeth y capel yn gweithio ar elfennau o’u gorffennol er mwyn 

diffinio’u dyfodol.  Gall Y-F-Y ddilysu profiadau o ddefodau, o straeon, o ganu, ac o bob math 

o ymarferion eraill fel modd o wybod.  Roedd cyfathrebu hynny i gynulleidfaoedd capel wrth 

iddyn nhw ymgymryd â’r broses o greu perfformiad yn bwysig er mwyn iddynt sylweddoli 

arwyddocâd eu repertoire, a’r ffaith ei fod yn gwbl briodol iddynt ei arddangos. Mewn byd lle 
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caiff diwylliant lleiafrifol ei lesteirio, mae hyn yn hollbwysig.   

 

Wrth ymarfer, canfyddais fod elfennau ysbrydol y capel yn bresennol.  Er nad yw’r ysbrydol a 

materion o ffydd yn rhan uniongyrchol o’r ymchwil, maent yn bwysig fel rhan o wead 

cymdogaeth y capel.  Felly er fy mod i’n gallu rheoli’r broses Y-F-Y, mae’n anodd dirnad yr 

ysbrydol wrth berfformio gan ei fod yn rhywbeth y tu hwnt i reolaeth.  Wedi dweud hyn, mae’r 

modd i mi dystio i ‘gwmwl tystion’ wrth gynnal yr Y-F-Y yn awgrymu bod yr ysbrydol yn rhan 

o’r repertoire, ac y gall ymarfer fod yn fodd o gysylltu â’r gorffennol yn y presennol wrth 

arloesi’r ffordd i’r dyfodol. 

 

Mae Y-F-Y y prosiect hwn yn gywair sydd yn caniatau datgeliad o repertoire hunaniaeth y 

capel Cymraeg, ac yn gywair y gellir ei ddefnyddio er goroesiad diwylliannau lleiafrifol yn 

ogystal.  Gellid goroesi drwy ymarfer. 

 

4.1 Braslun o Strwythur yr ymchwil ymarferol. 

Dyma  esboniad bras o’r hyn oedd y gwaith ymarferol o ran ei gyfansoddiad cyn mynd 

ati i’w ddadansoddi.  Bydd gweddill y bennod yn ymhelaethu ar paham a sut y gweithredwyd 

y gwaith ymarferol.  

Roedd y gwaith ymarferol yn berfformiadau a oedd yn archwilio ffurfiau ar berfformiad mewn 

capel, gan ddatgelu, drwy ymarfer, swyddogaeth perfformiad yn y broses o greu ymdeimlad 

o gymdogaeth yn y capel.  Mae hyn yn ategu’r canfyddiad fod perfformiad yn greiddiol i 

ddatgelu repertoire, ac o ystyried dramâu cymdeithasol, chwedl Turner, yn fodd i’r 

gymdogaeth ddatgelu eu hunain i’w hunain, i ganfod ystyr, ac i oroesi.   

Dewisais dri chapel i gydweithio â nhw, a hynny yn annibynnol o’i gilydd.  Rhannwyd y gwaith 

ymarferol yn ddwy adran.  Y prif wahaniaeth rhwng y ddwy adran oedd mai fi a oedd yn cynnal 

y gwaith ymarferol yn yr adran gyntaf, a chymdogaethau’r capel a oedd yn gyfrifol am arwain 

yr ail ran.   Byddai pob capel yn gweld fy mherfformiad unigol, ac wedyn yn mynd ymlaen i 

greu perfformiadau eu hunain a’u perfformio.  Mae yna chwe pherfformiad i’w trafod felly; 

tri unigol (adran un) a thri gyda’r cymdogaethau (adran dau).  Felly yn ogystal â thrafod y 



 
 

116 

broses o greu’r perfformiadau yn y rhan hon, adlewyrchir ar y chwe pherfformiad yn benodol 

hefyd. 

Cynigiodd y broses ymarferol o berfformio, a threfnu’r perfformiadau, enghreifftiau penodol 

o’r perfformiadol a oedd yn caniatau profi natur plethiad y capel Cymraeg, cymdogaeth a 

pherfformiad.  Rhoesant fynediad ymarferol i berfformiad yng nghyd-destun y capel Cymraeg, 

gan ganiatau mewnwelediad o’r swyddogaeth sydd iddo yn y broses o greu ymdeimlad o 

gymdogaeth yno. 

Dewisais gyd-weithio â thri chapel sydd yn adlewyrchu trawsdoriad o enwadau a 

phensaernïaeth i weld beth y gall hyn ddatgelu am y berthynas ymarferol rhwng capel 

arbennig a’r gymdogaeth mewn cyd-destun perfformiadol.  Hynny yw, gall fod pensaernïaeth 

ac agweddau defodol amrywiol yn effeithio ar natur perfformiad mewn gwahanol gapeli.  

Tybir y gall pensaernïaeth drwytho’r ffyrdd y mae pobl yn ymddwyn a theimlo, gan ddibynnu 

ar eu profiad ohonynt, ys dwed Pearson a Shanks: “Entry into different zones permits and 

enables different modes of physical and verbal discourse.”281 Datblygodd enwadaeth yng 

Nghymru i gynrychioli daliadau crefyddol ac agosatrwydd cymunedol o fewn capeli. Fy nod 

mewn perthynas a hyn oedd ceisio gweld a yw hynodrwydd elfennau enwadol a phensaernïol 

mewn capeli unigol yn dylanwadu ar y modd y mae’r gymdogaeth yn mynegi neu’n perfformio 

yn y capel hwnnw.   

Er cyn bwysiced yw ystyried y chwe pherfformiad (tri unigol, a thri chymdogaethol) mewn 

modd cyflawn, credaf fod angen ystyried y modd y maent yn gydnaws â’r arferion a geir yn y 

capel o ganlyniad i brosesau perfformiadol hefyd.  Byddaf felly yn dadansoddi’r chwe 

pherfformiad yn unigol, ond byddaf hefyd yn adlewyrchu ar yr holl broses fel mynegiant 

perfformiadol, fel dramau diwylliannol yn nhermau Turner. 

Bydd y bennod hon yn cael ei strwythuro drwy ystyried nodiadau manwl hunan-atblygol a 

gymerwyd yn y broses o greu, gan godi’r prif bethau ohonynt a allai gyfrannu at ddealltwriaeth 

o’r hyn y datgela’r gwaith ymarferol yng nghyd-destun yr ymchwil.  Gan fod syniadaeth Diana 

Taylor yn ganolog i’r ymchwil, dyma edrych eto’n fras arno. Mae hi’n grediniol ein bod yn 
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caffael gwybodaeth mewn dau fodd; yr archif a’r repertoire.282  Ysytyriwn fod gwybodaeth 

archifol yn destun ysgrifenedig, neu’n recordiad neu’n lun.  Hynny yw, yn bethau a all gael eu 

canfod mewn llyfrgell, dyweder.  Mae’r repertoire yn wybodaeth ymgorfforedig y mae person 

yn ei gaffael dros flynyddoedd o ymwneud yn agos â diwylliant penodol.  Dywed Taylor ei fod 

yn gamsyniad oesol fod gwybodaeth archifol yn cael ei ffafrio ar draul repertoire, gyda’r 

repertoire yn cael ei ystyried fel modd annilys o wybod.  Ond ni all archif gofnodi’r repertoire 

yn union, ac mae perygl felly y gall gwybodaeth o repertoire (sydd yn ôl Taylor, fel arfer yn 

wybodaeth sydd yn cael ei defnyddio gan leiafrifau diwylliannol) fynd yn angof.  Yn yr ymchwil 

hwn felly, trwy geisio cofnodi fy ymchwil ymarferol ar bapur, rwy’n ymdrechu i sicrhau bod 

rhyw fath o lais i fy repertoire yng nghyd-destun maes astudiaethau perfformiad.  Gwneir hyn 

tra’n ymwybodol na all yr hyn yr wyf yn ei gofnodi gynrychioli'r gwir brofiad ymgorfforedig.  Y 

rheswm dros bwysigrwydd ymarfer fel ymchwil yn y cyd-destun yma yw ei fod yn cynrychioli’r 

repertoire.   

Defnyddir ambell frawddeg o’r gwaith ymarferol wrth adlewyrchu yn ysgrifenedig, a dynodir 

y rhain gyda llythrennau italig, bras.  Ychwanegir y rhain gan y credaf eu bod yn cyfrannu at 

ddealltwriaeth ehangach o’r profiad ffenomenolegol o greu ac o berfformio.  Cyflwynir sgript 

a fideo o’r gwaith ymarferol unigol, a lluniau o’r perfformiadau cymdogaethol fel atodiad i’r 

thesis gan gofio nad ydynt yn medru cymryd lle y perfformiadau byw.  Gellir cyfeirio at yr 

atodiad wrth ddarllen y rhan hon er mwyn rhoi gogwydd arall ar ddealltwriaeth o’r ymchwil.  

Rwyf am drafod y camau ymarferol yn gronolegol.   

 

4.2 Perfformiad fel Proses; Cyswllt a’r Capeli 

Dewisais gydweithio gyda thri chapel.  Fel y nodais yn rhan un, er bod capeli yn gallu 

bod yn debyg o ran anian, maent hefyd yn endidau unigol, sydd wedi datblygu arferion yn 

annibynnol o’i gilydd.  Dyma grynodeb o rai syniadau y trafodwyd eisioes sydd yn dangos 

paham fy mod yn dewis tri chapel sydd yn amrywio o ran pensaernïaeth, lleoliad, ac enwad.    
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O ran pensaernïaeth, gwelwyd y gall hyd yn oed bensaernïaeth neu ofod ddylanwadu 

ar y modd y cymhellir person i berfformio yno.  Cofier fod Tschumi’n dywed ‘Space is real, for 

it seems to affect my senses long before my reason.  The materiality of the space,’283 a dywed 

Pearson y gall lleoliad ddylanwadu ar arferion neu berfformiad person yn ogystal, a chyfrannu 

at adnabyddiaeth ohono; ‘Y safle ei hun, felly, sy’n cynnig yr amgylchedd, yr offer a’r prosesau 

gweithio a allai gynnal perfformiad.’284  Mae J.R. Jones yn mynd â hyn ymhellach gan ddweud 

mai egni personol sydd yn peri i strwythur esgyn o statws ffurfiant i fudiad gweithrediadol, 

felly mae egni personol yn hollbwysig; ‘bydd iddo ffurfiant ac, o fewn i glymau ei ffurfiant, 

‘fywyd’, sef rhywbeth sydd, nid yn statig, ond yn dirwyn ymlaen o funud i funud – cyfanswm 

gweithrediadau a chysylltiadau ‘gweithrediadol’ deiliad y gymuned.’285  Wrth olrhain hanes 

datblygiad enwadaeth yn fras, dangoswyd bod arferion enwadol yn amrywio gan ddibynnu ar 

eu cred, a’r modd o gynnal yr arferion wedi esblygu hefyd.  Felly roeddwn yn ddiysgog yn fy 

mhenderfyniad dros ddewis capeli a fyddent yn amrywio o ran enwad, lleoliad a 

phensaernïaeth gan fy mod yn ymwybodol eu bod yn mynd i amrywio yn eu harferion 

perfformiadol, gan felly gynnig astudiaeth ehangach o’r capel Cymraeg.  Yn ogystal, roeddwn 

am geisio dirnad pa fath o brofiad ydoedd perfformio’r darnau unigol hyn; beth y byddai’r 

penderfyniadau creadigol yr oeddwn yn eu gwneud yn dweud am y capel Cymraeg, 

cymdogaeth a Pherfformiad, a sut y byddai’r rhinweddau hynny yn dylanwadu arnaf i? 

Penderfynais gydweithio â thri chapel a berthynant i enwadau gwahanol o anghydffurfiaeth.  

Cefais i fy magu yn mynd i gapel yr Annibynnwyr, a theimlaf fy mod yn adnabod fy nghapel i 

a rhai o ddaliadau’r enwad.  Er nad yw enwadaeth yn fater mor neilltuol ag roedd ef ganrif yn 

ôl, roeddwn yn ymwybodol iawn na fyddwn yn medru hawlio ymchwil yn sôn am y capeli 

Cymraeg pe na bawn yn cynrychioli enwad y tu hwnt i fy enwad fy hun.  Teimlais hefyd, fod 

yn rhaid i mi ymchwilio’r capel hwnnw, gan ei fod yn rhan o fy repertoire i, a byddai gwadu 

hynny yn gwadu elfen greiddiol ohonof i yng nghyd-destun yr ymchwil.  Yn yr un modd, 

roeddwn am i amgylchedd yr astudiaeth  amrywio o ran daearyddiaeth.  Fy ngobaith wrth 

wneud hyn oedd darganfod a fyddai’r tirlun, neu arferion bywyd lleol yn dylanwadu rhywsut 

ar arferion perfformiadol cymdogaethol y capeli dan sylw.  Hefyd, roeddwn am i adeiladau’r 
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Lewis, (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 2013), tt. 142-158 (t. 143) 
285 J.R. Jones, Prydeindod, (Llandybïe: Llyfrau’r Dryw, 1966), t.20 



 
 

119 

capeli amrywio o ran eu pensaerniaeth, gan weld os oedd y bensaernïaeth honno yn trwytho 

fy mherfformiadau i, a rhai’r gymdogaeth mewn unrhyw fodd. 

Bu i mi gysylltu â thri chapel o wahanol enwadau, mewn gwahanol leoliadau daearyddol.  

Defnyddiais lefydd a oedd o ddiddordeb personol, a llefydd neu bobl y cefais fy argymell i 

gysylltu â nhw.  Roedd dewis y capeli yn y modd hwn yn fethodoleg yr oeddwn yn teimlo oedd 

yn addas, yn ôl fy mhrofiad o ymwneud â chapeli yn bersonol yn y gorffennol.  Roeddwn yn 

dilyn greddf y repertoire.  Ni chefais drafferth yn canfod capeli a oedd yn awyddus i gymryd 

rhan.  Roeddwn yn awyddus i gyfathrebu â nhw fy mod i’n gobeithio dod atynt fel ymchwilydd 

sydd hefyd yn aelod o gapel.  Credais ei fod yn bwysig datgan hyn am ddau reswm; yn gyntaf 

fel eu bod nhw’n teimlo y gallant fy adnabod fel rhywun sydd yn arddel gwerthoedd tebyg 

iddyn nhw, ac roeddwn yn gobeithio y byddent yn gallu perthnasu â mi, gan fod gwneud y 

cyswllt hwnnw yn dangos iddynt fod gennym rywbeth yn gyffredin.  Yn ail, roeddwn i’n teimlo 

na allwn wadu dylanwad y capel arnaf gan ei fod yn rhywbeth cynhenid i mi; mae ei fynychu 

wedi bod yn arfer oes i mi, a gwerthoedd ac arferion y gymdogaeth yn rhan o fy 

nghyfansoddiad, felly nid oeddwn am guddio hynny mewn unrhyw ran o’r ymchwil.  

Capel Annibynnol Nazareth, Pontyates, oedd y capel cyntaf yr oeddwn am weithio gydag ef. 

Mae capel Nazareth mewn safle diddorol, sef cwm Gwendraeth, cwm lle mae’r diwydiannol 

a’r amaethyddol yn cwrdd yn ne orllewin Cymru; mae’r union wythïen lo sy’n dynodi’r ffin yn 

y pentref gorllewinol nesaf.  Tybed a yw bod ar y trothwy rhwng diwydiant ac amaeth yn cael 

ei adlewyrchu o gwbl yn y corff ac mewn arferion perfformiadol, ac a yw’r capel yn ymrysonfa 

ble’r gwelir yr arferion hyn yn cael eu hadlewyrchu yn gorfforol?   Roeddwn yn awyddus i weld 

sut y byddai bod yn rhan o enwad yr Annibynwyr (sydd â thraddodiad o adael i bob capel 

wneud eu penderfyniadau eu hunain, gyda phwyslais ar gyfartaledd) yn cael ei berthnasu i’w 

perfformiad grŵp.  Dyma’r capel yr wyf yn aelod ohono, ac wedi cael fy magu yn ei fynychu.  

Wrth i mi adlewyrchu ar gapel, rwyf bob amser, yn fwriadol neu beidio, yn tynnu ar y 

profiadau yr wyf wedi eu cael yno; mae’n rhan o fy repertoire.  Dywed Pearson, na ellid 

ystyried fod gofod yn niwtral oherwydd y dof â’m mhrofiadau fy hun ato wrth berffomio 

mewn safle.  Dywed ef; ‘Nid yw safle yn cael ei weld yn gefnlen ddiddorol a diduedd yn 

unig.’286 Dywed Merleau Ponty fod person yn rhoi bodolaeth i ofod drwy estyn allan ato a’i 
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brofi.287 Felly wrth estyn allan a phrofi capel arall, rwy’n dechrau o bwynt lle rwyf yn ei 

chymharu â chapel Nazareth.  Ni allaf adlewyrchu ar unrhyw gapel arall fel petai’n ofod gwag 

(os bodola unrhyw fath o ofod gwag o gwbl); cymharaf unrhyw gapel â chapel Nazareth o ran 

diwyg a phrofiadau.  Fel yr esboniais yn rhan un, bwriad yr ymarfer fel ymchwil yng nghyd-

destun yr ymchwil hwn yw ymhel â phrofiadau na all y testunol, yr archif, gyffwrdd â nhw gan 

eu bod yn ymwneud â gwybodaeth ymgorfforedig.  O ran hynny, mae capel Nazareth yn gapel 

allweddol i’w archwilio gan fod gen i brofiad personol helaeth yno, ac mae ffyrdd 

ymgorfforedig o berfformio yn y gofod hynny wedi eu sodro ynof.  Teimlais felly nad allwn 

wadu capel Nazareth a’i ddylanwad arnaf, a theimlais yr hoffwn ei ddefnyddio fel 

dechreubwynt.  

Cefais fy nenu at weithio gyda chapel yr Undodiaid Cymraeg yng Nghaerdydd gan eu bod yn 

cwrdd mewn gofod nad ydyw’n gapel traddodiadol, sef ystafell amlbwrpas mewn tŷ pâr yng 

nghanol dinas Caerdydd (ers gwerthu eu capel yn y ddinas).  Mae’r tŷ hwn yn gartref i wahanol 

swyddfeydd, ac mae’r Undodiaid yn rhannu’r ystafell gyda grŵp o Grynwyr.  Tybiais y byddai 

addasu fy mherfformiad unigol i’r gofod hwnnw yn dipyn o her, ac yn codi cwestiwn am natur 

bensaernïol a ffurf adeilad a’i rôl wrth lunio’r math o berfformiad a ddigwydd yno.  Roeddwn 

yn tybio y byddai’r perfformiad grŵp dipyn yn wahanol i gymdogaeth y capel hwn oherwydd 

os oeddwn yn ystyried y gallai pensaernïaeth adnabyddus drwytho ac ysgogi perfformiad neu 

deimlad at y lle hwnnw (chwedl Pearson, a Tuan), tybiais fod bod mewn gofod nad yw’n debyg 

o ran pensaernïaeth i gapel adnabyddus, olygu bod llai o symbyliad allanol i’w hysgogi i 

ymddwyn fel petaent yn yr un gofod.  Nid yw hanes eu capel unigol nhw wedi bod mor 

gysylltiedig ag y mae hanes y capeli eraill a’u gofodau hwythau, gan olygu efallai nad yw’r 

gymdogaeth wedi cael y cyfle i berthnasu â’r gofod yn yr un modd.  Roedd gen i ddiddordeb 

mewn gweld a allai’r gymdogaeth ddibynnu ar eu gwybodaeth ymgorfforedig (eu repertoire) 

heb ysgogiad pensaernïol i gynnal eu syniad o gapel.  Hefyd, roedd gen i ddiddordeb mewn 

gweld i ba raddau roedd y gymdogaeth fechan yn dygymod â bodoli yng nghanol dinas yn 

ogystal.  Gan fod yr Undodiaid yn arddel crefydd sydd yn ymwneud â ffydd bersonol yn 

hytrach na chredoau ffurfiol cyffredinol, roeddwn am weld sut oedd hyn yn amlwg yn eu 

defodau, a sut y byddai hyn yn effeithio ar y teimlad o gymdogaeth.  Wrth gynnig cymryd rhan 
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yn y prosiect, trafododd aelodau’r capeli eu gallu i gymryd rhan fel cymdogaeth fechan iawn 

a phenderfynwyd wedi trafodaeth na fyddai maint yr aelodaeth yn broblem o gwbl yn y 

gwaith.  

Wrth drafod fy ymchwil gyda rhai unigolion, cefais fy argymell gan sawl person i gysylltu â 

chapel y Bedyddwyr, Horeb, ym Mhenrhyn-coch.  Roedd gwrando ar gyngor ac awgrymiadau 

yn rhan o fy methodoleg ymgorfforedig, gan fy mod yn credu bod y gymdogaeth yn mynegi 

eu hunain yn eu hawydd i fod o gymorth.  Roedd lleoliad Penrhyn-coch yn apelio gan ei fod 

yn bentref gwledig, yng ngorllewin Cymru, nepell o dref Aberystwyth.  Credais y byddai’n 

wahanol i ddinas Caerdydd ac i Gwm Gwendraeth yn yr ystyr hwn.  Mae’n adeilad sydd wedi 

ei foderneiddio, heb fod iddo sêt fawr ynddo.  Tybiais y byddai’n ddiddorol gweithio gyda 

chapel ag iddo wedd draddodiadol ar y tu allan, ond sydd wedi ei gyfoesi ar y tu mewn.  Nid 

oes ynddo seddi sefydlog nag ychwaith pulpud, on yn hytrach gadeiriau rhydd a phlatfform 

bychan ym mlaen y gofod.  Roedd gen i ddiddordeb i weld sut y byddai’r gymdogaeth yn 

rhyngweithio gyda’r bensaernïaeth hon, ac i weld a fyddai wedi dylanwadu ar eu harferion 

perfformiadol.  Roedd y capel hwn yn awyddus i fod yn rhan o’r ymchwil yn ogystal. 

Wrth fynd ati i drefnu dyddiad ar gyfer perfformio fy narn unigol, gwelais sut mae trefn a 

defodau perfformiadol mewnol yn effeithio ar brosesau gweinyddol y capel.  Hynny yw, mae 

yna gyfres o systemau sydd wedi eu creu gan y capel er mwyn gwneud penderfyniad.  Roedd 

yn rhaid i benderfyniad ynglŷn â derbyn fy mherfformiad a’r ymrwymiad i greu eu perfformiad 

eu hunain gael ei ddilysu o fewn y capeli, gyda diaconiaid, neu bwyllgor yn gwneud 

penderfyniad ar y cyd.  Nid penderfyniad unigol y gweinidog nac arweinydd arall ydoedd.  

Adlewyrcha hyn un o ddaliadau anghydffurfiaeth, sef bod y broses o addoli yn un gydradd, 

gyda phwyslais yn cael ei roi ar drafodaeth agored.  Er bod y broses o wneud penderfyniad yn 

cael ei benderfynu’n fewnol (o fewn system sydd wedi ei ddatblygu gan gymdogaeth y capel 

hwnnw i’w gweinyddu) credaf ei fod yn cael ei ddylanwadu gan draddodiad hanesyddol 

anghydffurfiaeth yn gyffredinol.  Hynny yw, arferion sydd wedi cael eu nodi mewn testunau 

hanesyddol, sydd efallai’n ddefodau  anghydffurfiol.   

Yn y broses o gyfathrebu â’r capeli i drefnu’r perfformiadau, teimlais fy mod yn adnabod y 

math o gymdogaeth roeddwn yn ymweld â nhw.  Rwyf mor gyfarwydd â systemau trefn 

Nazareth, roeddwn yn medru adnabod y rhain ymhlith y capeli eraill hefyd.  Teimlais fy mod 
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wedi llwyddo penderfynu ar gapeli i gydweithio â nhw mewn modd organig a adlewyrchodd 

yr adnabyddiaeth o fewn capeli unigol o gapeli a phobl o anian debyg; pobl sydd yn arddel yr 

un gwerthoedd.  Credaf hefyd i’r ffaith mai fi yw’r ymchwilydd, person sydd yn cydnabod fy 

mod yn perthyn i gapel, gyfrannu at barodrwydd y cymdogaethau i fy nerbyn i’w plith gan eu 

bod yn adnabod fy mod i’n perthyn i gymdogaeth yn yr un modd â nhw, ac felly yn arddel rhai 

o’r un gwerthoedd.  

Roedd y drafodaeth ddemocrataidd i weld a fyddent yn derbyn y perfformiad yn adlewyrchiad 

ar werthoedd hynafol o berchnogaeth ar eu haddoldai a’u ffydd.  Wrth gael sgwrs ar y ffôn 

gyda chynrychiolydd, neu ddanfon esboniad o’r prosiect iddynt ar bapur, roedd yr ohebiaeth 

bob tro yn amyneddgar, a chwrtais, gan fynegi parodrwydd i ymddiried mewn person tebyg.  

Roedd y teimlad ein bod yn rhannu’r un profiadau a phoenau yn un amlwg, ac roeddwn yn 

teimlo dylanwad gwerthoedd y gymdogaeth cyn dechrau gweithio yn y capeli. 

 

 

4.3 Llunio’r Prosiect Unigol 

Fy mwriad oedd creu perfformiad unigol a oedd yn archwilio’r profiad o fod yn rhan o 

gymdogaeth y capel Cymraeg trwy gyfrwng perfformiad, a thrwy hyn, amlygu haenau o 

wybodaeth a gyfranna at greu darlun epistemolegaidd o’r profiad o fod yn rhan o gymdogaeth 

y capel Cymraeg.  Byddai’r darn felly yn archwilio ffurfiau ar berfformiad mewn capel gan 

edrych ar ei swyddogaeth yn y broses o greu ymdeimlad o gymdogaeth. 

Dechreuais weithio drwy restru fy mhrofiadau o berfformiad neu ddefod a oedd yn ymwneud 

â’r capel.  Wrth wneud hyn, agorwyd llifddorau; canfyddais fod y dasg yn syml, yn rhywbeth 

a ddigwyddodd heb fawr o boendod.  Gwelais fy mod yn cyrchu’r profiadau fesul atgof, neu 

stori.  Roedd yr atgofion hyn yn esgor ar eraill.  Roedd y gwaith yma o dwrio drwy’r cof yn un 

a oedd yn datguddio atgofion nad oeddwn wedi eu nodi fel atgof neu stori yn flaenorol.  

Dywed Anette Kuhn ‘Memory work is a method and a practice of unearthing and making 

public untold stories.’288  Mae’n debyg felly fod y profiad ffenomenolegol o fod yn y capel 
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wedi gadael ei ôl drwy fy synhwyrau ar fy ymennydd, ac roedd gwaith y cof (memory work) 

o’u canfod yn fodd o edrych am gliwiau yn fy ymennydd er mwyn creu darlun o wead 

perfformiadol y capel.  Er enghraifft, wrth feddwl am ddefnyddio byrddau ffelt yn yr ysgol Sul, 

roeddwn yn meddwl am fy mhrofiadau o’r deunyddiau eraill oedd yn cael eu cadw yn yr un 

cwpwrdd â’r deunydd ffelt.  Wrth feddwl am hapusrwydd defod newid byd fy mhriodas, 

roeddwn rhywsut yn cael fy atgoffa o ddefod newid byd cyferbyniol, sef fy mhrofiadau o 

angladdau yn y capel.  Roedd fy atgofion yn amrywiol; boed yn brofiad o ddefod newid byd, 

neu’n gofio’r math o ddefodau wythnosol y byddem yn eu gwneud tra yn yr ysgol Sul.  Roedd 

gen i swmp o straeon cyn i mi sylwi, oll yn enghreifftiau o berfformiad sydd yn rhan o fy 

mhrofiad i o’r capel, ac yn arddangos sawl agwedd o ddiwylliant cymdogaeth y capel Cymraeg.  

Dywed Kuhn ‘Telling stories about the past, our past, is a key moment in the making of 

ourselves.’289 Credaf fod hyn yn dadlennu pwysigrwydd rhannu atgofion a straeon fel modd 

o adnewyddu’n hadnabyddiaeth o’n hunain, yn unigolion ac fel  grŵp. 

Gobeithiais wrth berfformio y byddai ambell fanylyn yn sbarduno rhywbeth o fewn y 

gynulleidfa i’w galluogi iddynt ystyried eu perthynas â’r capel, yn ogystal â’u hysgogi i feddwl 

am bosibiliadau’r capel o safbwynt cam nesa’r prosiect, sef eu perfformiad fel eu cymdogaeth.  

Trwy ddefnyddio perfformiad fel modd o fynegi ac o ddadansoddi, rwy’n gobeithio arddangos  

bod ffurfiau perfformiadol yn cyfrannu at greu a chynnal cymdogaeth y capel, a bod yr 

atgofion rydwyf i’n rhannu yn perthyn i’w hanes nhw a’r capel cymaint a fy hanes i.  Mae 

cysyniad yr athronydd Maurice Halbwachs o atgofion torfol (collective memory) yn 

ddefnyddiol wrth ystyried pam yr oeddwn am rannu atgofion yn y modd hwn.  Dywed fod 

unigolion a fodola o fewn yr un cyd-destun yn meddu ar yr un profiadau o atgofion, a thrwy 

rannu’r profiadau hyn, neu wybod bod eraill yn meddiannu ar brofiadau tebyg, medrant 

berthnasu â’i gilydd, a pharhau i greu delwedd o’r gorffennol yn y presennol.  Dywed mai trwy 

fynegi a thrafod atgofion gyda’n gilydd mae ‘the framework of collective memory confines 

and binds our most intimate remembrances to each other.’290 Hynny yw, mae mynegiant o’n 

hatgofion torfol yn peri ein bod yn ystyried ein hunain yn gymdogaeth oherwydd natur a 

chynifer yr atgofion sydd gennym ni’n gyffredin.  Trwy berfformiad, roeddwn yn cynnig fy 

                                                           
289 Khun, 2002, t. 2   
290 Maurice Halbwachs, On Collective Memory: The Heritage of Sociology, cyf a gol. gan Lewis A. Coser, 
(Chicago a Llundain: The University of Chicago Press, 1992), t. 53   
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atgofion i’r gymdogaeth er mwyn iddyn nhw gael gosod eu hatgofion nhw mewn perthynas â 

rheiny, gan felly ein gosod mewn  perthynas gyda’n gilydd.  

Roedd ystyried ffurf y perfformiad yn her, gan fy mod am geisio creu darn a fyddai’n caniatáu 

i mi arddangos gwybodaeth a berthyn i fi’n bersonol (y repertoire), gan drafod dylanwadau’r  

gymdogaeth, yr ardal, a’r bensaernïaeth arnaf yn ogystal.  Penderfynwyd wedyn y byddai 

meddwl am greu cynnwys fel dechreubwynt yn rhagori ar ffurf.  Meddyliwyd hyn gan nad 

oeddwn wedi creu perfformiad i’r perwyl hwn o’r blaen, ac felly nid oedd disgwyliad i’w 

lwyfannu mewn modd arbennig gan fy mod i’n torri cwys newydd.  Hynny yw, nid oedd rhaid 

iddo weddu ffurf gyflawn a oedd yn bodoli’n barod.  

Roeddwn am ddangos fod perfformiad yn digwydd ar sawl haen yn y capel, a’i arwyddocâd 

yn amrywio.  Hynny yw, o’r defodau bach wythnosol, a’r straeon am deimladau at wahanol 

agweddau o’r capel, i ddefodau mawr newid byd, ac i deimladau cymhleth megis colled neu 

rwystredigaeth.  Gobeithiais y gallai rhannu fy atgofion gyfrannu at greu cymdogaeth, drwy 

ddefnyddio’r profiad unedig o gymryd rhan mewn digwyddiad arbennig gyda phobl arbennig.  

Dywed Michael Wilson fod storia, ar ei orau ‘has been a means of effective cultural 

empowerment...a rediscovery of storytelling as a way of building community, challenging 

existing power structures and questioning the perceived inevitability of current injustices.’291  

Credaf fod fy awydd i ddefnyddio straeon fel modd o ddadlennu fy mherthynas â’r capel, yn 

awydd i weithredu’r pethau y sonia Wilson amdanynt.  Mae’r arfer perfformiadol o adrodd 

straeon yn fodd o gynrychioli repertoire, ac yn cyfrannu at ddealltwriaeth fod perfformiad yng 

nghyd-destun y capel Cymraeg yn allweddol wrth greu ymdeimlad o gymdogaeth yno. 

Mae arddull lafar amrywiol - o’r cywair ffurfiol fel y defnyddir gan bregethwyr mewn 

gwasanaethau neu blant mewn cyrddau Nadolig, i’r anffurfiol fel y clywir wrth i’r gynulleidfa 

sgwrsio’n anffurfiol gyda’i gilydd cyn neu ar ôl y gwasanaeth ffurfiol -  oll yn perthyn i ofod y 

capel.  Hynny yw, dyna’r ystod o arddulliau llefaru sydd wedi datblygu o fewn traddodiad y 

capel ac sydd yn bresennol yn fy mhrofiad i ohono.  Er enghraifft, trafodais ynghynt yn y darn 

sut roedd llafarganu yn bresennol ar aelwydydd cyn i’r ymneulltiwyr adael yr Eglwys hyd yn 

oed, a modd unigryw’r Pregethwyr dramatig o areithio.  Teimlais ryddid i fedru arbrofi gyda 

                                                           
291 Michael Wilson, Storytelling and Theatre: Contemporary Storytellers and their Art, (Basingstoke: Palgrave 
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gwahanol ffurfiau o ysgrifennu â chyweiriau iaith er mwyn adlewyrchu’r amrywiaeth hwn 

wrth addasu’r atgofion oedd gennyf i ryw fath o strwythur.  Nid oeddwn yn teimlo fod yn 

rhaid i mi lynu at un ffurf o adrodd, na defnyddio iaith mewn modd arbennig, gan nad yw’r 

math hwn o straeon hunan - fyfyriol a ymwnânt a’r capel, ag eithrio ambell i gofiant 

Pregethwr, wedi cael eu cofnodi’n ysgrifenedig.  Adroddir a chrëir straeon mewn ystod o 

ffyrdd, felly teimlais fod defnyddio arddull amrywiol wrth gofnodi’r stori i bapur yn gymwys.  

Wedi dweud hynny, yn sgyrsiol y byddwn fel arfer yn cyfathrebu wrth adrodd straeon neu hel 

atgofion yn anffurfiol yn y capel Cymraeg, felly ymgeisiais gadw at yr arddull anffurfiol fwyafrif 

yr amser wrth ysgrifennu.  Nid oeddwn am i iaith rhy ffurfiol awgrymu fy mod i’n ceisio creu 

perthynas ffurfiol gyda’r gymdogaeth, ond roeddwm am i rwyddineb fy iaith awgrymu 

cydraddoldeb ac efallai y byddai’n haws oherwydd hynny iddynt uniaethu gyda fy 

mherfformiad. 

Ond ymddengys bwlch wrth ysgrifennu profiad ar bapur; y bwlch yma rhwng gwybodaeth 

destunol a phrofiad; yr archif a’r repertoire.  Wrth baratoi am unrhyw berfformiad (yn y 

trefnu, ar bapur, neu’n ymarfer), fe â’r digymhelliad ar goll.  Ond er nad yw’r digymell yn 

bresennol yn y modd y cofnodir y straeon i lawr ar bapur gennyf, rwy’n grediniol mai yn yr 

eiliad o berfformiad y mae’r gwaith yn arddangos elfen ddigymell.  Rydwyf o’r farn fod y 

gwaith ymarferol yn cyfrannu at ddarlun mwy cynrychioliadol o’r profiad byw o’i gymharu â 

thestun; a bod y repertoire yn apelio at wybodaeth ymgorfforedig yn y gynulleidfa mewn 

ffyrdd sydd y tu hwnt i allu’r archif.  Mae hynny’n rheswm pam fod ymchwilio’r perfformiad 

yn ymarferol yn hanfodol; ni allai darllen fy atgofion ar bapur fod wedi creu’r un darlun aml-

haenog a’u profi mewn perfformiad.  Mae diwylliant cymdogaeth capel yn ddibynnol ar ofod, 

amser, phrofiad , ac aelodau’r gymdogaeth i greu atgof, ac ni ellid cyfathrebu hynny oll yn 

destunol.   

Wrth geisio cofnodi’r atgofion mewn i sgript i’m hunan, roeddwn rhywsut yn ffurfioli fy iaith.  

Er i mi geisio cyfathrebu’r profiad mor agos ag y gallwn i eiriau, nid oeddwn yn gallu cyfleu 

graen y llais yn union i bapur; sef yr hynodrwydd a gaiff ei ddatgelu gan lais o’i glywed.  Gwelais 

y mwyaf roeddwn yn gweithio ar atgof, yn meddwl am drosiadau i’w hychwanegu, neu’n 

ailysgrifennu, y mwyaf ffurfiol ydoedd o ran arddull.  Roedd pob atgof yn dechrau ymdebygu 

i ddarn o farddoniaeth neu i lefaru mewn dull Eisteddfodaidd, y math o ddarn buaswn yn 

dysgu a’i berfformio yn y capel.  Nid oedd yn cydsynio â’r math o berfformio a chrybwyll 
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anffurfiol a ddigwydda wrth i gymdogaeth gymdeithasu yn y capel.  Sylweddolais fy mod yn 

rhoi mwy o bwyslais ffurfiol wrth ysgrifennu’r straeon hynny a oedd yn ymwneud â 

digwyddiadau mawrion; fy neongliadau o ddefodau newid byd.  Teimlais fy mod i am ddewis 

y geiriau’n gywir i gyfleu arwyddocâd y teimladau i mi: 

Edryches i lan ar yr awyr las; yr un awyr odd Mama a’r teulu’n gweld o Bontyates.  

Meddwl am dacu; trwy’r un awyr odd e’n edrych lawr arnai o’r nefoedd.  Odd cysylltiad yr 

awyr ‘ma wedi nghyffroi; o’n i’n teimlo fel bod y gwenith yn ymestyn mas a’n fy 

amgylchynu mewn cwtch braf.  Am ennyd perffaith, odd pawb da’i gilydd.   

Roedd y darnau eraill y trosglwyddais i’r cyfrifiadur yn agos at arddull sgyrsiol yn tueddu i fod 

yn straeon o ddigwyddiadau llai, ac yn cynnwys iaith mwy sgyrsiol: 

Pob math o bartion ‘na.  Partis penblwydd ar y fordydd hir.  Pwy sy’n cofio’r partis 

tuppaware a pippa dee ‘na?  Ges i fod yn fodel i barti Pippa Dee unwaith, pan o’n i byti 

saith.  O’n ni’n newid yn y gegin, wedyn cerdded mas o’r gegin, lawr y catwalk y festri i 

ddrws y capel a troi am ‘nol.  Joio. 

Roeddwn yn awyddus i beidio â strwythuro'r rhain yn ormodol.  Felly roedd dau fath o arddull 

yn plethu yn fy narn, ond gwelais fod y rhain yn adlewyrchu dau fodd o lefaru o fewn y capel; 

y naill yn cynrychioli arddull mwy ffurfiol llefaru cyhoeddus o fewn digwyddiad ffurfiol mewn 

capel, megis wasanaeth, a’r llall yn arddull sgyrsiol wedi ffurfioldeb gwasanaeth.  Efallai’n 

isymwybodol roeddwn wedi gosod fy mhrofiadau i o lefaru mewn capel i fewn i ddau gategori, 

a’i fod yn anodd i mi feddwl am ffyrdd o lefaru yno sydd yn bodoli tu hwnt i hynny. 

Ceisiais gofio am yr hyn sydd yn effeithio ar fy synhwyrau wrth fod yn y capel wrth feddwl am 

atgofion.  Caniataodd hyn i mi adael i’r profiadau synhwyrus drwytho fy straeon, yn hytrach 

na gadael i’r meddwl ragfynegi sut roeddwn yn teimlo wrth i’r profiadau ddigwydd.  Er 

enghraifft, ceisias atgoffa fy hun o aroglau arbennig a oedd i lefydd neu wrthrychau o fewn y 

capel, gan ddisgrifio rhain a’u heffeithiau arnaf.  Roeddwn am dynnu sylw at y ffaith fod fy 

adnabyddiaeth o gapel Cymraeg yn digwydd drwy’r synhwyrau oll, a bod fy mhrofiad personol 

ohono yn digwydd ar sawl lefel.  Hyderais ar y pwynt hwn y gallai prosiect safle benodol gael 

ei lunio heb fod yn y safle ei hunan os yw’r corff wedi ei drwytho yn y safle.  Gall cof y corff 

gyfrannu at gofio synhwyrus sydd yn cyfrannu at ychwanegu at stori.  Er enghraifft, wrth 

feddwl am fynd i’r ysgol Sul yn Festri’r capel pan oeddwn i'n ifanc, roeddwn yn gallu cofio’r 

teimlad o fod yno, ac o adael i fy llygaid grwydro o amgylch y gofod yn fy nghof, a synais at y 
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manylion a oedd yn dychwelyd; y cwpwrdd mawr ar y dde wrth y gegin, y piano ar y chwith.  

Roedd gen i frith gof o wead gwrthrychau; rhai mwy nag eraill.  Roeddwn bron yn gallu agor 

y cwpwrdd a gweld yr holl fân drugareddau; teimlo’r defnydd ffelt yn fy nwylo wrth greu llun 

ar y bwrdd ffelt. Ceisiais nodi’r manylion yma ar bapur nid yn unig i gyfoethogi’r atgofion, ond 

i geisio fy atgoffa o wead y capel, er mwyn i mi ymgolli yn yr atgofion heb fod angen y gofod 

i’m trwytho. 

Wrth i’r sgript agosáu at fod yn gyflawn, roeddwn yn teimlo’r angen i ychwanegu ambell ran 

fwy myfyriol ynddo, gan wneud sylwadau ar fy nheimladau am gymdogaeth y capel.  Teimlais 

ganiatád i ysgrifennu darnau fel hyn gan fod fy mhrofiad i o’r capel wedi dangos i mi ei fod yn 

ymrysonfa i feddwl, a’i fod yn iawn i siarad, neu i ofyn cwestiynau am faterion yn ymwneud â 

chymdeithas a ffydd.  Penderfynais y dylwn gynnwys esboniad bras o fy mhrosiect ymchwil ar 

ddechrau’r perfformiad.  Credaf fod cymdogaeth y capel yn dibynnu ar ddealltwriaeth a 

chydraddoldeb, felly hyderais y byddai’n gymwys i mi fod yn glir gyda’r gynulleidfa o’r hyn 

ro’n i’n ceisio ei gyflawni.  Wedi dweud hynny, roedd ceisio ysgrifennu cyflwyniad cryno yn 

nodi fy nibenion yn dipyn o orchwyl gan fy mod yn gobeithio y byddai’r Y-f-Y yn galluogi modd 

i mi esbonio.  Ond euthum ati i nodi mai fy ymchwil i geisio deall y berthynas rhwng y capel 

Cymraeg, cymdogaeth a pherfformiad oedd wrth wraidd y perfformiad.  Eglurais hefyd fod yr 

ymchwil, er yn academaidd, yn ymwneud yn ogystal â rhywbeth rydwyf yn rhan ohono ers 

pan oeddwn yn ifanc, sef y capeli Cymraeg, ac felly bod fy mhrofiad i yn rhan ganolog o’r 

ymchwil.  Rwy’n grediniol fod y ddealltwriaeth honno’n broblematig i’r cymdogaethau 

oherwydd iddyn nhw yn gyffredinol, mae ymchwil academaidd yn gyfystyr ag ymchwil archifol 

nad ydyw’n ystyried fod y repertoire yn ganolog iddo, o reidrwydd. 

Trwy wneud hynny, tybiais fy mod cystal â chyhoeddi fy mod i ar eu hochr nhw.  Hynny yw, 

yn rhoi gwybod iddynt fy mod i’n perthyn i’w cyd-destun nhw yn ogystal â’r cyd-destun 

academaidd.  Rwy’n meddwl fy mod yn gobeithio y byddai gwneud hyn yn sicrhau bod eu 

hagwedd ataf yn ymlaciedig yn hytrach na’n ffurfiol, gan y byddai hyn yn creu perthynas 

gydradd rhyngom o safbwynt yr ymchwil ac ar lefel bersonol hefyd.  Er fy mod i, trwy fod yn 

atblygol, yn medru cydnabod y ddeuoliaeth a fodola rhyngof i a’r ymchwil o safbwynt 

wybodaeth archifol, a bod yn ymwybodol ohonof fy hunan yn fy repertoire wrth berfformio, 

roeddwn am gydnabod y ddeuoliaeth honno yn ymarferol wrth y gymdogaeth hefyd.  Roedd 

rhoi esboniad bras yn deimlad o ryddhad mewn ffordd; teimlais nad oedd rhaid i mi deimlo fy 
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mod i’n cario’r pwysau o sefyll yn y bwlch rhwng byd academaidd a’r profiad yn bersonol,  gan 

fod yr esboniad yn eu gwahodd nhw i geisio deall fy astudiaeth.   

Wrth ymarfer, ceisiais amrywio sain fy llais i adlewyrchu gwahanol agweddau o lefaru sydd ar 

gael yn y capel, ond roeddwn yn ymwybodol y gallai gwrando ar fy llais am gyfnod hir fod yn 

brofiad dwys ac undonog i’r gynulleidfa.  Gofynnais felly i fy ngŵr, Huw, chwarae’r piano i mi 

yn gefndir.  Roedd canu a cherddoriaeth yn gyfeiliant i fy magwraeth yn y capel; boed hynny’n 

ganu caneuon yn yr ysgol Sul, yn emynau yn y capel, neu yn dôn organ yn gefndir wrth 

gyrraedd gwasanaeth.  Roedd cael Huw yn rhan o’r perfformiad yn teimlo’n rhan naturiol o’r 

broses gan bod fy mhrofiad o’r capel yn un sydd â fy nheulu yn ganolog iddo, gan ein bod ni 

wedi cyfranogi at yr ymdeimlad o gymdogaeth gyda’n gilydd dros y blynyddoedd.  Roedd 

cyfansoddi’r alaw iddo’i chwarae yn dasg hawdd, gan fod math o alaw wedi bod yn sefydlu ei 

hun yn fy meddwl ers tro.  Alaw y teimlaf oedd yn cyfuno tôn emyn lleddf, ac alaw werin 

draddodiadol Gymraeg.  Roeddwn yn awyddus i gyfuno alaw werin gyda math o emyn gan fy 

mod yn teimlo bod alawon felly yn rhan o’m magwraeth, ac o gymorth wrth gyfleu natur 

diwylliant fy magwraeth i’r gynulleidfa.  Bu i Huw ddatblygu’r alaw; fersiwn lleddf i’w gyflwyno 

mewn darnau mwy difrifol, fersiwn chwareus i’w gyflwyno mewn darnau lle'r oedd y straeon 

yn ysgafnach, yn ymwneud â drygioni plentyndod er enghraifft.  Teimlais y byddai cyflwyno’r 

dôn hon bob nawr ac yn y man yn addas i’r perfformiad gan y byddai’n cynnig amrywiaeth 

soniarus i’r gynulleidfa yn ogystal â chynorthwyo fy llais rhag peidio â swnio mor noeth yn y 

gofod drwy gydol y perfformiad. Gan fod yr alaw rhywsut hefyd yn fy atgoffa o fy 

mhlentyndod, credais y byddai’n medru cyffroi fy synhwyrau ar lefel dyfnach, gan y byddai’n 

medru cyfleu naws y gofod yng nghyd-destun fy mhlentyndod wrth i mi berfformio.  

Penderfynom hefyd y byddai’n dda o beth i gynnwys alaw Nadolig cyfarwydd wrth sôn am 

Nadolig yng nghapel Nazareth.  Mae cymryd rhan mewn sawl Drama’r Geni, yn ogystal â dysgu 

am stori geni’r Baban Iesu, yn atgofion cryf iawn sydd gen i mewn capel.  Gobeithiom y buasai 

cân fel hon yn ysgogi atgofion y gynulleidfa am eu Nadoligau hwy mewn perthynas â’r capel 

yn ogystal.   

Bu i mi ymweld â chapel Nazareth wedi i mi ysgrifennu prif gorff y gwaith er mwyn dechrau 

ymarfer.  Roedd dychwelyd i’r capel yn brofiad llonyddol.  Dywedaf ‘dychwelyd’ gan fy mod 

yn teimlo fod llinyn yn estyn oddi wrtho ataf i, a’n sicrhau fy mod yn rhan o’i wead a’i linach 

lle bynnag rwyf, gan fy mod wedi fy magu yn ei werthoedd.  Mae’r llinyn i’w brofi yn fy 
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repertoire.  Yn syml, roeddwn wedi dilyn y llinyn yn ôl at ble roedd y perfformiad fod i 

ddigwydd.  Teimlais fod yr amgylchedd yno yn ddiogel a chefnogol, lle’r oedd fy synhwyrau 

yn fyw yng nghanol haenau o ystyr.  Roeddwn yn teimlo fy mod i’n bodoli’n gyflawn yma.  

Dywed Yi-Fu Tuan y gall ystyr a theimlad lle ddwysháu ‘through the steady accretion of 

sentiment over the years’,292 a’i fod yn ‘made up of experiences mostly fleeting and 

undramatic, repeated day after day and over the span of years.’293 (dim ond fan yma mae 

angen cyfeirnod ar gyfer y ddau ddyfyniad). Creda fod gofod yn troi i le drwy adnabyddiaeth 

ohono a phrofiadau yno, profiad o weithgareddau bychain gan amlaf.  Pe cyplysir hyn gyda 

defodau mawr newid byd, gellid dadlau fod y capel yn frith o atgofion a theimladau.  Hyderaf 

fod y profiad o sefyll yn y capel yn fy atgoffa’n isymwybodol o’r rhwydwaith o brofiadau sydd 

gen i yno, ac o gefnogaeth y gymdogaeth,  a theimlais gryfder wedi fy arfogi gyda’r wybodaeth 

hon; roedd yn wynt i’m hwyliau.   

Amlyga hyn rinwedd rwy’n meddwl sydd yn perthyn i gapeli anghydffurfiol, sef y cymorth a’r 

gefnogaeth  a rydd i’w aelodau, sy’n dod o flynyddoedd o adnabyddiaeth a chymundod.  

Hyderaf fod cymdogaeth y capel yn medru cynnig y gefnogaeth honno i’w gilydd drwy fod yno 

yn wythnosol, yr adnabod hynny sydd yn dod o gymdeithasu wrth i flynyddoedd a 

chenedlaethau fynd heibio. Doeddwn i, yn y foment honno, ddim yn teimlo pwysau fod rhaid 

i fy mherfformiad blesio’r gymdogaeth gan fod eu hadnabyddiaeth ohonof yn peri eu bod yn 

fy nghefnogi beth bynnag gan fy mod yn rhan o’r gymdogaeth, ac mae’r gymdogaeth yn gofalu 

am ei gilydd.  Mae Davies yn dweud fod hyn yn gwbl greiddiol i fywyd Cristion yn yr oes sydd 

ohoni; ‘sail a sylfaen ein bywyd Cristnogol (ac felly ein moeseg Gristnogol, gan fod y rhain yn 

gyfystyr a’i gilydd) yw haelioni ac nid hunanoldeb.  Nid haelioni tuag at ein gilydd fel personau 

dynol yr olygir yma, ond haelioni tuag at y ddaear a’r bywyd sydd arni ac ynddi, a haelioni tuag 

at y greadigaeth gyfan.’294  Hynny yw, roeddwn yn teimlo un o egwyddorion sylfaenol 

Cristnogaeth wrth berfformio, ac roedd hynny yn fy atgoffa nad oedd gen i unrhyw beth i’w 

ofni gan fod pawb yma yn gydradd ac yn hael.  Nid wyf yn meddwl mai adeiladwaith na 

rhinweddau allanol yr adeilad ei hun oedd yn cynnig y teimlad llonyddol i mi yn unig, ond 

roedd rhinweddau mewnol adeilad y capel yn drosglwyddyddion, yn cynnig bachau addas i 
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hongian atgofion.  Gall gofod fod yn rhywle sydd yn cynnal ysbryd y gorffennol i’r rheiny sy’n 

gyfarwydd â’r adnabod sydd ynghlwm â’r lle.  Mae’n Ofod Cynrychiadol yng ngeiriau Lefebvre, 

a ddisgrifia gofod felly fel a ganlyn; ‘they have their source in history - in the history of a people 

as well as in the history of each individual belonging to that people.’295    

I mi, mae hyn yn amlygu bwlch sydd yn bodoli rhwng rhesymeg a phrofiad ffenomenolegol o 

fod.  Sylweddolaf yr hollt  sydd yn bodoli rhwng deuoliaeth Gartesaidd ynglŷn â ffyrdd o 

wybod, a’r meddwl ffenomenolegaidd sydd yn barnu bod ein hymwybyddiaeth o’r byd yn dod 

o’n profiadau synhwyrus, corfforol ynddo.  Er enghraifft, gellid fod wedi dadansoddi bod yn y 

gofod fel cyfres o arwyddion semiotaidd, ond penderfynais beidio oherwydd ys dywed 

Lefebvre, byddai hynny yn symleiddio fy ngwaith, y gymdogaeth a’u harferion, i’r profiad o 

ddarllen a phrosesu.  Byddai gwneud hyn yn ‘evade both history and practice’.296  Hynny yw, 

yn osgoi cydnabod pwysigrwydd ymwybyddiaeth o haenau ymarferol a hanesyddol wrth 

ddadansoddi, neu’r gallu i ymddiried yn y repertoire yn ogystal â’r archif.  Credaf y gall 

dadansoddi’r capel fel cyfres o arwyddion fod yn ddefnyddiol i berson nad yw’n rhan o 

gymdogaeth capel gan ei fod yn cynnig geirfa gyffredinol all fynd ati i ddisgrifio arwyddocâd.  

Ond fel person sydd wedi ymwneud â’r capel erioed, nid yw dadansoddi rhinweddau’r capel 

fel arwyddion yn ddigonol.  Nid yw’n gallu cyfathrebu’r mewnol (y gymdogaeth a’r 

bensaernïaeth), y teimlad sydd yn dod i fêr yr esgyrn fel yr ymgeisia methodoleg 

ffenomenolegaidd wneud.  Mae methodoleg sy’n ystyried prosesau ffenomenolegaidd yn 

ymwneud â dadansoddiad mewn perthynas â chorff yr hunan, y personol.  Mae’r corff yn 

dadansoddi gofod y capel, gan ystyried ei hunan mewn perthynas ag ef.  

Sylweddolais yng nghapel Nazareth fod ychydig mwy o fanylion yn dychwelyd ataf am y 

storïau nad oedd yno wrth i mi eu cofnodi o’m cof.  Roedd gwead y deunyddiau crai yn cynnig 

mwy o atgofion i mi, megis lliwiau llachar y gwydr lliw, gwrthgyferbyniad y carped a’r pren 

dan fy nhraed.  Bu hyn yn gymorth nid yn unig i mi ychwanegu manylion llafar at y straeon, 

ond yn gymorth dirfodol i mi i ailadrodd y profiad o fod yno yn bersonol wrth adrodd yr atgof.  

Roedd y broses o adrodd stori yn teimlo’n fwy naturiol o fod yno.  Wrth ysgrifennu’r darn yn 

wreiddiol, credais y gellid llunio’r prosiect heb fod yn y safle ei hunan os yw’r corff wedi ei 

drwytho yn y safle.  Ond wedi dychwelyd i’r capel a gweld cymaint oedd dylanwad y gofod, 
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gwelais mai ond i raddau y gellid darlunio safle heb fod yno.  Roeddwn yn dirnad y gofod yn 

ffenomenolegol, gan adael i fy mherthynas â’r lle a’i wrthrychau ddiffnio’r gofod i mi.  Teimlais 

yno fod creu’r prosiect yn llai o ymdrech, ac yn fwy pleserus.  Roedd y gofod yn lleoliad addas 

i hel yr atgofion, ac i ychwanegu manylion atynt yn ogystal.  Ymddangosai fod pensaernïaeth 

y capel, a fy mhrofiad fel rhan o’r gymdogaeth yno,  yn cyflyru’r synhwyrau ac yn trwytho’r 

personol i ymateb.  Dywed Mike Pearson: 

Religious buildings come freighted with history, with established routines of 
observance, with atmospheres of piety....In the early works ot Brith Gof we saw an 
opportunity to annex the techniques of oratory and song of nonconformism, to locate 
performance within its architectures, and to use the pervasive nature of religious 
knowledge in identifying subject matter.297  

Mae’r dyfyniad hwn yn mynd ati i esbonio llawer am y profiad a gefais wrth ddyfeisio’r gwaith 

yn y capel, gan ei fod  yn cyfathrebu fod haenau o hanes yn bresennol yn y gofod, ynghŷd â 

modd penodol o ymddwyn yn cael ei awgrymu drwy fod yno.  Hyderaf mai’r profiad hwn a 

gefais wrth greu’r perfformiad.   

Teimlais fy mod am lefaru’r darnau mwy myfyriol, a oedd yn trafod fy ymchwil neu fy 

mherthynas â’r capel yn benodol, o’r Pulpud.  Credaf fod hyn oherwydd fy mod i’n teimlo bod 

y Pulpud yn llai o le i chwarae, ond yn rhywle i ofyn cwestiynau.  Yn y fan hon y mae’r 

gweinidog yn pregethu, felly efallai fy mod yn ystyried y fan honno yn un dysgedig.  Wrth 

ddarllen trwy’r llinellau hyn yn y pulpud, canfyddais fy hun yn adrodd y llinellau yma gan 

efelychu arddull gweinidog neu bregethwr; rhyw dinc bach yn y llais, modd arbennig o symud 

y dwylo, o bwyso ar y pulpud.   Dyma arddull sydd yn adnabyddus i gynulleidfa’r capel, 

cynulleidfa sydd yn gyfarwydd â’r modd y mae’r gweinidog yn ymddwyn yn ei bulpud sydd yn 

wahanol i’r modd y mae’n perfformio yn y Festri wedi’r gwasanaeth, dyweder, ac yn derbyn 

hyn fel rhan o berfformiad wythnosol y capel.  Ond penderfynais beidio â gor-ddefnyddio’r 

arddull hon, oherwydd y tybiais fy mod yn ceisio ymgymryd ag agweddau pregethwr, yn 

dynwared.  Mae gweinidogion yn ymgymryd â rhinweddau perfformiadol wrth berfformio er 

mwyn trosglwyddo neges ei bregeth.  Defnyddia ddull o gyflwyno angerddol er mwyn egluro 

pwynt.  Y rhinwedd hwn roeddwn am ei fabwysiadu, nid y rhinweddau o actio fel pregethwr 

yn gorfforol na bod yn bregethwrol o ran arddull.  Roedd yn rhaid i mi atgoffa fy hun nad oedd 
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fy mharodrwydd i fewnosod fy hunan mewn safle pregethwrol yn golygu bod yn rhaid i mi 

ymgymryd ag union arddull pregethwr.   Atgoffais fy hun o bwrpas a didwylledd y darnau 

roeddwn i wedi eu creu yn y man cyntaf, yn hytrach na meddwl am arddull y cyflwyniad ei 

hun.  Ceisiais beidio â meddwl am arddull berfformiadol, a cheisio cofio’r atgofion, gan adael 

i’r rheiny fod yr unig beth oedd yn fy nhrwytho.  Canolbwyntiais ar y personol felly, nid ar 

unrhyw ddylanwadau oedd y Pulpud yn eu cynodi.  Ond gwelais fod hyn yn anoddach nag a 

dybiais gan fod mannau gwahanol yn y gofod, y Pulpud yn yr enghraifft hwn, yn cyfleu ffyrdd 

penodol o ymddwyn. 

Roedd yr atgofion yn trwytho ystumiau.  Wrth ddweud y straeon yn uchel, teimlais bod fy 

nghorff yn naturiol yn mynd ati i ddadlennu manylion drwy ychwanegu ystumiau i’w datgelu.  

Er enghraifft, wrth sôn am y profiad o deimlo’r siapau ffelt yn fy mysedd, canfyddais fy hun 

yn symud fy mysedd fel petasent yn gwneud hynny.  Tybiais fod yr ystumiau hyn yn rhan o 

wead y capel, yn haen arall o wybodaeth a fyddai’n cyfathrebu i’r gynulleidfa ein bod yn 

gymdogaeth; ein bod yn adnabod ystumiau efallai na fyddent yn golygu cymaint i rywun nad 

ydynt yn rhan o’r gymdogaeth.   Nid wyf yn meddwl y byddai hyn yn eu taro’n anghyffredin, 

gan eu bod yn arfer â’r ystumiau hyn.  Roeddwn am i fy arddull gorfforol ddynodi fod 

perfformiad yn digwydd, fy mod i’n cyfathrebu rhywbeth sydd y tu hwnt i’r dyddiol, a hynny 

er mwyn denu eu sylw a pheri iddynt ystyried eu hatgofion yng nghyd-destun cymdogaeth y 

capel mewn goleuni newydd.  Mae Eugenio Barba a Nicola Saravere’n defnyddio’r term ‘extra 

daily balance’298 er mwyn cyfleu’r modd y mae ymdrechu i gynnal y corff gan ddefnyddio 

cydbwysedd sydd yn wahanol i’r modd arferol yn medru dynodi perfformiad.  Gall corff y 

perfformiwr felly ddenu sylw drwy ddefnyddio cydbwysedd wedi ei ddwysáu: ‘Extra-daily 

balance demands a greater physical effort which dilates the body’s tensions in such a way 

that the performer seems to be alive even before he begins to express.’299  Hynny yw, 

roeddwn am iddynt sylwi ar yr hyn roeddwn yn ei wneud yn gorfforol ar adegau, ac byddai 

tynnu sylw at hyn drwy ddefnyddio symudiadau a thensiwn corfforol gwahanol yn newid fy 

statws i fel perfformwraig.   Gobeithiais y byddwn yn gallu cyfathrebu cymundod ein hatgofion 

trwy fy nghorff yn ogystal â’r llafar felly.  
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Teimlais fod y greddfau synhwyrus, ffenomenolegaidd yn medru caniatáu i mi gyfathrebu i’r 

gynulleidfa fod ystumiau corfforol gennym fel cymdogaeth yn y gofod, yn ddawsluniant 

(choreography) perfformiadol cymdogaeth y capel.  Hynny yw, fod y modd rydym yn symud 

o amgylch gofod y capel wedi ei strwythuro a’i ail-adrodd dros y blynyddoedd nes ein bod yn 

symud mewn llwybrau penodol heb feddwl, gan fod y modd hwn o symud wedi ei ymgorffori 

ynom.  Dangosodd y canfyddiad hwn o ddawnsluniant organig y capel i mi fod arddull 

ffenomenolegaidd yn gymwys i ddisgrifio’r profiad.  Credaf fod fy symudiadau personol yn 

trosgynnu fy nghorff, gan, y gobeithiaf, ymestyn at a chyfathrebu â’r gynulleidfa.  Efallai fod 

gennym yr un symudiadau ac atgofion personol o brofiadau tebyg, sydd o’u gweld, yn dynodi 

ein bod yn deall ein gilydd.  Er roeddwn am ddangos i’r gymdogaeth y cyfoeth sydd ganddynt 

o ran perthynas â’i gilydd yng nghynnwys y straeon, roeddwn am i’r strwythur naratif 

arddangos hefyd gyfoeth y dulliau perfformiadol sydd yn perthyn i’n diwylliant.  Penderfynais 

ynysu’r ystumiau mewn rhan ar ddiwedd y perfformiad, er mwyn sicrhau fod y gynulleidfa’n 

cael amser i adlewyrchu ar fy symudiadau, sydd yn symudiadau iddyn nhw hefyd, fel rhan o’u 

dawnsluniant.  Roedd eu grwpio gyda’i gilydd felly yn bendant yn weithred y tu hwnt i’r 

beunyddiol.  Un o fy mwriadau drwy wneud hyn oedd pwysleisio fod harddwch a phatrwm yn 

perthyn i’r symudiadau hynny.  Roddwn ym ceisio fframio rhywbeth cyfarwydd er mwyn 

tynnu sylw ato; ‘bracketing’ ys dywed Diana Taylor.300  

Mae’n debygol fod y gymdogaeth yn gyfarwydd â chlywed dulliau llafar, ac yn ymwybodol fod 

y rheiny’n perthyn i’w traddodiad; y llefaru ffurfiol o’r Pulpud, ac anffurfiol wrth gymdeithasu.  

Ond efallai nad ydynt yn ystyried y modd y maent yn symud o fewn y capel fel perfformiad 

neu fodd o gyfathrebu hunaniaeth, na bod y math o symud a wnânt hefyd yn cyfrannu at 

adnabyddiaeth o’i gilydd.  Gall patrymau o lwybrau corfforol fod yn weithredoedd defodaidd, 

cyson, sydd yn helpu perthnasu person yn gorfforol â’r gofod a’i gymell i symud mewn modd 

arbennig yno.  Trwy amlygu defnydd o ofod y capel mewn modd gwahanol i’r modd y caiff ei 

ddefnyddio mewn gwasanaeth wythnosol (hynny yw, trwy fynd i rannau nad ydynt yn mynd 

iddo’n gyson), rwy’n ceisio dangos bod ffyrdd o symud ac o fod yn y capel wedi bod yn rhan 

o’u llwybrau nhw yn y capel yn ogystal.  Gall hyn danlinellu fod defnydd o’r capel yn amrywio’n 

gorfforol, ac nid yw wedi ei gyfyngu i’r ffurfiau arferol a geir yn y capel yn wythnosol.    
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Roedd penderfynu ble y dylwn fod wrth adrodd gwahanol straeon yn orchwyl syml; roeddwn 

yn dilyn map ymgorfforedig.  Dywed Pearson a Shanks fod: ‘This regular moving from one 

point to another is a kind of mapping, a kind of narrative understanding.  Paths link familiar 

places and bring the possibilities of repeated actions.’301  Awgryma hyn fod adnabod y profiad 

o ymlwybro yn cyfrannu at adnabyddiaeth o drefn y gofod.  Wrth ymarfer, cefais fy nhynnu 

at y lle y gweithredwyd y stori yn y man cyntaf.  Hyd yn oed os nad oedd y stori’n digwydd 

mewn man penodol, roeddwn yn teimlo dyletswydd i gadw at lwybrau arbennig o fewn y 

capel.  Nid oedd yn teimlo’n gymwys i adrodd stori mewn man nad oedd yn cyd-fynd yn ofodol 

ag anian y stori.  Canfyddais fy hun yn glynu at symud mewn llefydd lle mae symud yn 

digwydd; yr eiliau, y set fawr, y pulpud.  Llefydd y bûm yn troedio wrth berfformio dros y 

blynyddoedd.  Roedd mynd ati i ystyried a chymhwyso syniadau damcaniaethol i’m profiad 

yn teimlo’n ddieithr ar y pwynt hwn wrth i’r greddfol drosfeddiannu.  Ond wedyn sylweddolais 

fod bai arnaf am dybio bod syniadaeth allanol yn bell oddi wrth brofiad personol.  Wedi’r 

cyfan, mae ffenomenoleg, neu astudiaethau perfformiad yn feysydd sydd yn ceisio esbonio 

profiad; yn fath o archif sydd yn ceisio rhoi llais, neu ddilysu’r repertoire.   

Teimlais weithiau y dylwn i ymgeisio i symud ac arbrofi gyda’r gofod gan fy mod yn adnabod 

ac yn ymwybodol o berfformiadau cyfoes sydd wedi eu lleoli yn y capel a oedd yn gwneud 

hynny. Er enghraifft, roedd Pandemonium: Gwir Gost Glo (1987) gan Brith Gof yn berfformiad 

a ddefnyddiodd y capel fel ymrysonfa ar gyfer perfformiad a oedd yn trafod trasiedi fawr 

lofaol Senghennydd, a Diwedd y Byd (2010) gan gwmni Troed y Rhiw yn defnyddio sgriniau 

teledu a golygfeydd a oedd yn digwydd y tu hwnt i furiau’r capel yn y capel er mwyn dylunio 

diwedd ar gymuned gwledig yn ardal Epynt.  Gan fod y darnau hyn, yn ogystal â defnyddio 

cymdogaeth yn y capel ac arddull gwasanaeth wythnosol mewn mannau, yn ymestyn i 

gynnwys lleoliadau a digwyddiadau y tu hwnt i’w furiau, yn fy marn i roedd yn gymwys iddynt 

arbrofi â’r gofod gan ymgeisio ei ddefnyddio fel ymrysonfa i fynegi safle neu idiom arall.  

Rwy’n llawn edmygedd o’r cwmnïau hyn am eu menter a’u  ffyddlondeb i’w hunaniaeth 

Gymraeg.  Felly mewn ymgais i’w hefelychu, ymgeisiais herio’r modd o symud arferol mewn 

capel.  Neidiais o un côr i’r llall, gorweddais ar y llawr.  Ond doedd hyn ddim yn teimlo’n iawn 

yng nghyd-destun y prosiect hwn.  Gan fy mod am barchu’r adeiladwaith, fy ymddygiad o 

flaen cynulleidfa adnabyddus, a greddf bersonol, nid oeddwn eisiau.  Hynny yw, roedd 

                                                           
301 Pearson/Shanks, 2001, t. 138   



 
 

135 

perfformiadau cwmnïau Brith Gof a Throed y Rhiw yn trafod digwyddiadau a oedd yn dor-

calonnus i gymunedau Cymraeg, ac roedd angen mynegi hynny’n gorfforol drwy dorri ar 

gonfensiwn arferol symud  yn y capel i gyfleu arwyddocâd y digwyddiad.  Ond gan fy mod i’n 

sefyll yn y capel, yn siarad am fy hun yn y capel, roedd yn anodd i mi geisio symud mewn 

modd nad oedd yn ymwneud â’r cyd-destun. 

Yn wreiddiol, roeddwn yn bwriadu mynd â’r gynulleidfa i’r Festri ar gyfer rhai rhannau o fy 

mherfformiad.  Bu’n ymrysonfa fy mhlentyndod, gyda phob math o weithgareddau yno.  Ond 

yn anffodus, roedd Festri Nazareth yng nghanol cael eu hadnewyddu, felly nid oedd modd ei 

ddefnyddio.  Siomais na fedrwn fod yn y Festri ar gyfer y darnau a oedd yn perthyn i’r fan 

honno, ond rhaid oedd dygymod â hyn a symud ymlaen, a pherfformio'r rhain yn y capel.  

Penderfynais yr hoffwn adrodd rhai straeon y tu allan i’r capel, gan mai yn fan honno roedd 

rhai o’r profiadau yr oeddwn yn sôn amdanynt yn digwydd.  Poenais ychydig ynglŷn ag 

ymarferoldeb hyn, gan ystyried y byddai symud grŵp o bobl hŷn o un lle i’r llall yn ddryslyd ac 

yn gorfforol broblematig o gofio’u symudoldeb.  Ond roeddwn am geisio cyfleu'r hyn roeddwn 

i’n ei deimlo mewn atgofion wedi eu lleoli y tu allan, felly roedd eu profiad synhwyrus o’r man 

priodol yn bwysig i mi.  O fesur effeithiau nacaol posibl o’u cymharu ag effeithiau positif posibl, 

penderfynais fynd amdani, gan roi opsiwn i bobl beidio â dod allan pe na baent eisiau gwneud 

hynny. 

Nid oeddwn mewn tywyllwch llwyr parthed beth fyddai ymateb y gynulleidfa wrth baratoi’r 

darn.  Cafwyd cipdremiau o’r hyn y gallasai’r perfformiad olygu.  Yn gefn i mi wrth ymarfer y 

perfformiad, oedd fy ngŵr a’m cyfeilydd Huw.  Roedd cael barn Huw (nad ydyw’n rhan o 

gymdogaeth capel ei hun, ond sydd bellach yn ymwneud â chapel Nazareth oherwydd fy mod 

i’n aelod yno) yn werthfawr, oherwydd teimlais ei fod wedi ei ddatglymu oddi wrth 

cymdogaeth glòs y capel, o fy mhrofiad personol i o’r ymchwil, ac o’r ymchwil.  Roedd clywed 

ganddo ef fod y darn yn gwneud synnwyr fel perfformiad ynddo’i hun yn llesol ac yn tawelu 

llawer o fwganod.  Hynny yw, gan fy mod i mor ymglymedig â’r perfformiad a’i gyd-destun, 

roeddwn yn falch fod fy narn yn medru cyfathrebu rhywbeth i’r sawl tu allan i’m swigen.  

Wedi’r cyfan, rwy’n argyhoeddedig y byddai’r gynulleidfa yn deall rhywfaint o’r ymchwil 

doethuriaethol pe byddwn yn ei esbonio iddynt.  Ond roeddwn am i’r darn fedru gwneud 

synnwyr fel perfformiad cyflawn i’r rheiny efallai nad oeddent yn gyfarwydd a’r capel a’i 

weithgareddau perfformiadol.  
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Daeth un o’m chwiorydd a’m Mam i weld ychydig o ymarferion.  Bu iddynt fwynhau, a llefen 

mewn mannau.  Credaf fod hyn oherwydd eu hadnabyddiaeth o’r straeon roeddwn i’n eu 

perfformio; roedden nhw’n bresennol wrth i sawl atgof roeddwn yn eu trafod gael eu creu.  

Maent yn fy adnabod i hefyd, felly credaf fod hynny yn cyfrannu at eu hymateb emosiynol.  

Ond oherwydd eu hadnabyddiaeth ohonof i a’r capel, roedden nhw’n medru bod yn ffraeth 

yn ogystal, gan nodi ambell ddarn nad oeddent yn ei ddeall, neu na fyddai’r gynulleidfa yn ei 

ddeall.  Er enghraifft, yn fy atgoffa i gymryd amser wrth symud y gynulleidfa y tu allan, neu 

awgrymu lleoliad a fyddai’n fwy addas i atgof arbennig, yn eu tyb nhw.   

Atseinia ymyrraeth deuluol yng ngwaith hunangofiannol Mike Pearson.  Wrth berfformio 

Bubbling Tom (2000) gerbron cynulleidfa leol a oedd yn cynnwys teulu a ffrindiau ym milltir 

sgwâr ei fagwraeth, bu i’w fam ychwanegu ebychiadau megis  ‘‘It wasn’t there, it was there.  

And it wasn’t you it was your brother!’’302  Â Pearson ymlaen i ddweud ‘For there are always 

those that remember us, remember for us, better than we do ourselves.’303  Gall perthynas 

unigolion â’i gilydd gynnig mwy o wybodaeth i berson am ei hun; gall person arall weithau 

gynnig gwybodaeth sydd yn ychwanegol i’r goddrych am ei hun.  Gall y fath ebychiadau gan 

gynulleidfa fod yn bwysig er mwyn atgoffa’r perfformiwr nad yw’r bwlch rhyngddo ef a’r 

gynulleidfa yn un mawr mewn perfformiadau hunangofiannol.  Mae amodau’r perfformiadau 

hyn yn wahanol iawn i berfformiadau theatraidd.  Mae’r theatr yn draddodiadol yn rhagdybio 

fod y perfformwyr yn perfformio a’r gynulleidfa yn gwylio.  Rôl y perfformwyr yw cyfathrebu, 

a rôl y gynulleidfa yw derbyn, gan beidio ymyrryd nag ymateb y tu hwnt i gonfensiwn addas.  

Mae perfformiadau sydd yn digwydd y tu allan i’r theatr yn medru diosg y rhwystr hwnnw, 

gan nad yw’r un confensiynau yn bodoli.  Ceir confensiynau gwahanol, er enghraifft, wrth 

adrodd stori; y storïwr sydd yn perfformio ond nid yw rôl y gynulleidfa yn hollol ddiamwys.  

Mae’r berthynas yn fwy anffurfiol felly a gall cynulleidfa  benderfynu i gyfrannu at y weithred 

o adrodd stori pe hoffent.  Tybiaf fod y ddealltwriaeth hon ar waith yn Bubbling Tom, ac 

roeddwn yn gobeithio hefyd y byddai’r anffurfioldeb hwn yn perthyn i fy mherfformiadau i, 

gan ganiatáu rhyddid i’r gynulleidfa fynegi yn unol â’r modd yr hoffent wneud. 

                                                           
302 Mike Pearson, ‘In Comes I’: Performance, Memory and Landscape, (Exeter, University of Exeter Press, 2006), 
t. 22  
303 Ibid. 
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Mae ebychiadau fel cafwyd gan fam Pearson ac aelodau o fy nheulu i yn codi cwestiynau am 

natur stori yn ogystal; pwy sydd â’r hawl arno?  Atgoffodd profiad felly i mi bwysigrwydd 

cynnwys y gynulleidfa yn y cyd-destun hwn, er mwyn i’w profiad fod yn un gweithredol yn 

hytrach na’n oddefol.  Ceisiais atgoffa fy hun i gyflwyno fy hun mewn modd agored er mwyn 

creu awyrgylch gweithredol, gan yr oeddwn am i’r gynulleidfa fedru bod yn rhan o’r 

digwyddiad, er mwyn iddynt fedru hawlio fy mherfformiad a’i ddadansoddi ac ymateb iddo 

yn reddfol, yn hytrach nac ar sail safonau theatraidd. 

Dyma grynodeb o rai o’r prif bwyntiau sy’n codi yng nghyd-destun yr ymchwil wrth adfyfyrio 

ar y broses o greu’r darn.  Gall atgof o brofiad synhwyrus personol fewnblannu ei hun yn y 

cof, a chael ei gofio heb fod angen bod yn y man lle y digwyddodd i ail-fyw’r profiad.  Ond 

trwy ddychwelyd at y man lle y profwyd yr atgof, gall y gofod ysgogi’r corff i symud, gan 

ddeffro mwy o synhwyrau ac atgofion. Pe cyplysir y gymdogaeth, neu unigolion eraill at y 

profiad o rannu atgof, gall yr atgof a’r gymdogaeth honno gael eu hatgyfnerthu.  Gall rhannu 

atgofion mewn ffyrdd perfformiadol adeiladu teimlad o gytgord rhwng y personol a’r gofod 

lle y digwyddodd yr atgof, gan greu dolenni gyda’r gorffennol.  Dywed Pearson; ‘Mae 

perfformiad yn creu ymdeimlad amodol a dros dro o’r gymuned ar draws y cenedlaethau.’304  

Yn yr achos hwn, gall rhannu atgof fod yn fodd o glymu’r capel Cymraeg, cymdogaeth a 

pherfformiad.  Gwelir gofod dwbl Bhabha yn bresennol yn y fan hyn, gan fod y perfformiadol 

a’r addysgiadol yn cael eu defnyddio yn yr un ennyd i greu ystyr.305  

 

 

 

 

 

 

                                                           
304 Pearson, Perfformio Safle-Benodol, 2013, t. 151 
305 Homi K. Bhabha, ‘DissemiNation: time, narrative, and the margins of the modern nation’ yn Nation and 
Narration, gol. gan Homi K. Bhabha, (London and New York: Routledge, 1990), t. 297 
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4.4 Perfformiadau Unigol 

4.4 (a) Perfformiad Unigol yng Nghapel Annibynnol Nazareth Pontyates 

Fy nghapel i yw capel yr Annibynnwyr Nazareth, Pontyates, Cwm Gwendraeth.  (Rhwng 
Caerfyrddin a Llanelli), y cwm ‘na lle mae’r diwydiannol a’r amaethyddol yn cwrdd.  Adeilad 
mawr gwyn ydyw, yn edrych mas dros gaeau gwyrdd.  Mae’n un o’r capeli ‘na lle ma’r sêt 
fawr ar y ffordd mewn, ac mae dau ddrws ffrynt iddo.  Mae’n eitha traddodiadol o ran 
pensaernïaeth, er fod iddo golofnau Groegaidd y tu mewn iddo.  Ma ‘na le i ryw 250 eistedd 
yno, ac ma ‘na falconi yno hefyd.  Ma festri bach ar yr ochr dde, ac er bod mynwent bach o 
flaen y capel, mae mwyafrif y fynwent yn ymestyn mas y tu ôl iddo.  Byddai’n testo chi ar 
hyn wedyn!   

Digwyddodd y perfformiad cyntaf yng nghapel Nazareth ar Fehefin y 26ain 2011.  Bum 

yno yn y bore yn ymarfer am y tro olaf, ac yn sicrhau fod popeth yn ei le.  Galwodd ambell 

aelod o’r capel heibio i sicrhau fod popeth yn iawn gyda’r organ, a bod y lluniaeth ysgafn (i’w 

weini wedi’r gwasanaeth) yn barod.  Wedi gweithio ym myd y theatr am gyfnod, 

ymgyfarwyddais â chael llonydd cyn dechrau perfformiad i fynd trwy fy mhethau.  Ond roedd 

hyn yn wahanol.  Roeddwn ar diriogaeth wahanol, ac roedd rhaid i fi gofio na fyddai’r amodau 

yn rhai o fyd y theatr, ac mai hynny yw un o’r pethau sydd yn datgelu un o rhinweddau 

perfformiadol cymdogaeth y capel Cymraeg.  Rwy’n teimlo eu bod yn rhoi gwerth a phwyslais 

ar y teimlad o gyd-weithio rhwng y perfformiwr a’r gynulleidfa, hyd yn oed yn y paratoi.  Rwy’n 

meddwl bod yr ymweliadau hyn wedi llwyddo i dawelu ychydig ar fy nerfau, gan fy atgoffa 

fod amodau gwahanol yn perthyn i’r sefyllfa hon o’i gymharu â sefyllfa theatr.  Nid oes hollt 

rhwng perfformiwr a chynulleidfa fel y ceir mewn awyrgylch ‘perfformiad’ ffurfiol neu theatr 

brif ffrwd.  Dywed Lefebvre mai proses yw creu gofod cymdeithasol.306  Hynny yw, mae’n 

dibynnu ar gyfnod o brofiadau yn y gofod.  Mae ystyried fod gwerth perfformiad yn y broses 

yn hytrach na’i fod yn gynnyrch o gymorth i ddeall fod cymdogaeth y capel yn rhoi gwerth ar 

elfen wahanol i’r hyn a ry berfformiad yn ei ystyr theatraidd.  Nid yw’r cynnyrch gorffenedig 

yn rhagflaenu ar y paratoi na’r hyn sydd i’w ddilyn yng nghyd-destun perfformiad mewn capel.  

Cefais fy atgoffa o’r berthynas naturiol sydd gennyf i â’r lle, a bod dim angen i mi boeni am fy 

mherfformiad gan fy mod i mewn awyrgylch cefnogol.  Llwyddodd arferion perfformiadol (y 

cynnig cymorth yn yr achos hwn) i ostegu pryderon. 

                                                           
306 Lefebvre, 2009, t. 34  



 
 

139 

Penderfynwyd gan y capel y byddai fy mherfformiad yn digwydd fel rhan o’r gwasanaeth 

wythnosol, felly dyma’r gynulleidfa’n cyrraedd erbyn pedwar ac eistedd yn eu seddi arferol.  

Roedd tua phump ar hugain yn bresennol.  Cawsom emyn i ddechrau, yna cyflwynodd y 

Gweinidog fy mherfformiad.  Dywedodd wrth bawb nad oedd yn siŵr yn union beth oedd yn 

mynd i ddigwydd nesaf, ond roedd e’n falch fod aelod o’r capel yn mynd i wneud rhywbeth 

gwahanol.  Gofynnodd i’r aelodau a oeddent yn eistedd y naill ochr i’r eiliau yn ôl eu harfer i 

uno i fynd i eistedd yn y canol.  Roedd gwneud hyn yn gofyn iddynt darfu ar eu trefn 

wythnosol.  Poenais y byddai hyn yn cael effaith negyddol, gyda phobl yn grwgnach eu 

hanfodlonrwydd.  Ond, siomais ar yr ochr orau wrth deimlo ychydig o gyffro ymysg y 

gynulleidfa, a chlywed ambell gyfarch rhwng ffrindiau nad ydynt fel arfer yn eistedd ochr yn 

ochr yn y cwrdd.  Roedd y ffaith eu bod nhw wedi symud yn gorfodi eu cyrff i gydnabod nad 

oeddent yn eu sefyllfa arferol, ac felly i ddisgwyl newid yn y drefn.  Gellid dweud bod 

ymddygiad extra daily wedi ei orfodi arnynt.307  Roeddwn yn falch fod y Gweinidog wedi 

gwneud hyn wrth adlewyrchu nawr, ond yn y foment roeddwn yn poeni a fyddai hyn yn cael 

effaith rhyfedd ar y perfformiad gan fy mod wedi creu’r gwaith gan wybod fod pobl yn eistedd 

mewn gwahanol rannau o’r capel, ac wedi cynllunio llenwi’r holl gapel yn gorfforol, nid ffocysu 

ar y darn bach yn y canol yn unig.  

Yn fwriadol, dechreuais y perfformiad gydag ystum cyfarwydd i’r gynulleidfa trwy fynd lan i’r 

Pulpud; mae cymdogaeth y capel yn gyfarwydd â’r gweinidog yn defnyddio’r Pulpud yn ystod 

y gwasanaeth, neu o aelod o’r gynulleidfa yn mynd i’r Pulpud i gyhoeddi emyn mewn 

gwasanaeth arbennig.  Ofnais, wrth ddechrau mynd trwy fy nghyflwyniad, fod yr arddull yn 

rhy ffurfiol, ond glynais wrth fy mhenderfyniad i roi ychydig o gyd-destun yr ymchwil 

academaidd iddynt.  

Sylweddolais yn syth yn fy araith agoriadol, fod carfan fach o’r gynulleidfa’n llefen.  Gan fy 

mod i’n eu hadnabod, ro’n i’n teimlo fel llefen hefyd!  Teimlais efallai fod sawl ffactor wedi 

cyfrannu at hyn.  Y ffaith eu bod yn fy adnabod, ac efallai’n gwerthfawrogi ei bod hi’n anodd 

i mi aros o’u blaenau yn dinoethi fy hun yn feddyliol ac yn berfformiadol gan ddatgelu’r hyn 

roeddwn yn ymchwilio iddo, gan felly ddatgelu pethau amdanaf fy hun.  Efallai bod 

hapusrwydd fod rhywun eisiau cynnig rhywbeth newydd i’r capel.  Efallai hefyd fod yr 
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emosiwn oherwydd fy mod i’n ceisio dangos eu pwysigrwydd nhw fel cymdogaeth i mi.  Efallai 

eu bod yn adnabod eu hunain yn yr hyn roeddwn yn ceisio siarad amdano.  Oedd siarad yn yr 

arddull hon yn cynnig cyfle nid yn unig i mi, ond i’r gynulleidfa gysylltu â’u hunain mewn modd 

trosgynnol a oedd yn tynnu ar eu hymwybyddiaeth o’u hachau yn y gofod?  Nid oedd y darn 

cychwynnol yma’n cynnwys deunydd y tybiaf sydd yn emosiynol, megis sôn am fy mherthynas 

gyda phobl; mewn adegau felly y disgwyliais y byddai cysylltiad emosiynol gyda’r gynulleidfa 

os o gwbl.  Ond sôn am fy nghysylltiad â’r lle roeddwn yn fan hyn yn gychwynnol.  Efallai fy 

mod wedi cyffwrdd, drwy gymhwyso i eiriau, y cysylltiad sydd ganddynt â’r capel, ond efallai 

nad ydynt wedi ei gydnabod na’i drafod yn y modd hwn o’r blaen.  Nid yw perffromiad yn y 

ffurf hwn yn rhan o batrwm gwasanaeth arferol yng nghyd-destun y capel, ond efallai roedd 

fy ngweld i’n dilysu repertoire y capel, a oedd yn cael ei arddangos yn y perfformiad fel ffurf 

o wybodaeth cymwys i’w rhannu, yn dilysu profiadau’r gynulleidfa fel gwybodaeth ddilys.  

Roedd fy nghydnabyddiaeth bersonol i o ddylanwad y bobl a’r gofod wedi ysgogi’r emosiwn 

mewn rhai o’r gynulleidfa, ac roedd eu gweld nhw yn peri i mi deimlo’n emosiynol.  Credaf 

hefyd y cadarnheid fy ffydd Gristnogol mewn awyrgylch fel hyn, ac yn fy atgoffir o’r 

communitas sydd yn dyfod o wybod fy mod yn cyd-gyfranogi mewn rhywbeth sydd y tu hwnt 

i’r arferol.  I ddefnyddio terminoleg Eliade, teimlais fel fy mod i mewn hieriffoni,308 ac mae 

cyd-gyfranogiad y gofod, fy ngweithgaredd perfformiadol ynghyd â chefnogaeth y gynulleidfa 

yn arwain at yr ymdeimlad o ffydd a communitas.  Credaf mai llinell denau a orwedda rhwng 

ymwybyddiaeth effro o emosiwn, ac ymgollhâd y tu hwnt i reolaeth; er roeddwn yn dymuno 

bod yn ymwybodol o’r holl haenau ac emosiynau wrth berfformio er mwyn cysylltu â’r darn, 

nid oeddwn am agor y llifddorau’n llwyr.  Wrth adfyfyrio ar y digwyddiad, rwy’n gofyn ‘pam’?  

Pam na allwn fod wedi ymgolli’n llwyr a gadael i fy emosiynau yn ogystal â’r gofod a'r atgofion 

i fy meddiannu a’m trwytho?  Credaf efallai fy mod i’n ymwybodol o’r cyfyngiad hwn yn 

gyffredinol wrth berfformio ym maes theatr, ac efallai fod yr arddull a’r amodau hynny wedi 

eu mewnblannu ynof.  Mae hyn yn unol â pharadocs yr actor, sef syniad gan yr athronydd 

Denis Diderot.  Esbonia Lisa Lewis; ‘Dyma hanfod ‘paradocs’ yr actor – mai’r actor sy’n medru 

portreadu neu daflunio teimlad orau yw’r un nad yw’n ‘teimlo’ yn ormodol.’309 

                                                           
308 Mircia Eliade, The Sacred and the Profane: the Nature of Religion, (San Diego and New York: A Harvest Book, 
Harcourt inc., 1987), t. 21 
309 Lisa Lewis, ‘Damcaniaethau Actio Stanislafsci a Meierhold’, Ysgrifau ar Theatr a Pherfformio, gol. gan Anwen 
Jones a Lisa Lewis, (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 2013), t. 75–102, t. 76 
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Efallai y gellid olrhain yr ataliad hwn mewn mynegiant yn ogystal at yr hyn y mae Harri Garrod 

Roberts a Margaret Ames yn ei grybwyll sef ein bod wedi dysgu ymddwyn yn unol â safonau 

eraill, ac felly mae’n anodd gadael i syniadau greddfol feddiannu ein cyrff a’n hemosiynau gan 

nad ydym yn arfer gwneud hynny.   Cofiwn eiriau Ames; ‘The regulation of bodies in 

accordance with post-colonial demands that still echo with moral and social condemnations 

from the past leaves radical practice without a language’.310 

Teimlais fod yr arddull o lefaru ffurfiol yn fwy addas pan roeddwn i’n glynu at ddarn yr oeddwn 

wedi ei ysgrifennu a’i ddysgu ar y côf yn fwy strwythuredig.  Wrth ddweud addas, golygaf 

addas i mi’n bersonol, gan roedd yn gweddu i fy nghlust yn y gofod.  Hynny yw, oherwydd fy 

ymwybyddiaeth o’r gofod, medrais benderfynu ar addasrwydd sain ac ansawdd fy llais yno 

gan fy mod yn gyfarwydd â’r safonau a osodwyd ar gyfer defodau clywedol.  Dylanwadodd y 

bensaernïaeth ar fy mhenderfyniadau creadigol.  Roedd ffurfioldeb yn bresennol yn yr araith 

agoriadol o’r pulpud, ac yn benodol felly yn yr adegau hynny pan oedd fy straeon wedi cael 

eu saernïo i fod yn fwriadol fwy dramataidd; yn stori'r Angel er enghraifft.311  Yn fras, stori 

amdanaf fi yn saith mlwydd oed yn methu dygymod â’r pwysau o berfformio rhan Mair yn 

stori’r geni oedd hon.  Roeddwn wedi ei hysgrifennu mewn modd dramataidd gan obeithio 

adlewyrchu’r tensiwn roeddwn i’n ei deimlo  ar y noson ei hun.   

Ond mewn straeon eraill, yn enwedig mewn rhai lle nad oedd cymaint o ddigwyddiad mawr, 

roedd arddull sgyrsiol yn well.  Er enghraifft, atgof lle rwy’n siarad am y Gweinidog yn rhoi 

tocyn llyfrau i fy chwaer fach adeg y Nadolig, a hithau’n dweud ar ôl iddo fynd: ‘mae’r dyn 

wedi rhoi llythyr i fi!’.  Synhwyrais fod yr arddull hon yn cyrraedd y gynulleidfa’n well pan nad 

oeddwn yn siarad o’r sêt fawr.  Y sêt fawr, yn draddodiadol, yw’r man lle’r gweithredwyd y 

defodau ffurfiol; y Priodasau, y Cymun yn ogystal â pherfformiadau sydd wedi eu paratoi’n 

drylwyr megis cyrddau Nadolig.  O ganlyniad, mae iaith ffurfiol, wedi ei llunio o flaen llaw, yn 

gweddu yn y man hwnnw.  Tu allan i’r sêt fawr y ceir tiriogaeth sydd yn fwy anffurfiol; 

tiriogaeth y gymdogaeth efallai.  Felly gall y symud a’r llefaru fod yn fwy anffurfiol yn y fan ‘na 

gan fod honno’n gweddu disgwyliadau’r gynulleidfa, a fy nisgwyliadau i yn ogystal.  Ag 

eithrio’r ffaith fod y gymdogaeth wedi eu sefydlu mewn seddi arbennig (fel arfer gyda’u 

                                                           
310 Magaret Ames, ‘Blodeuwedd.  Somatic efforts in Directing: A Political Imperative?’Cyfrwng, Cyfnodolyn 
Cyfryngau Cymru, 7 (2010),  38-57 (t. 43) 
311 Yn fy atgof am fod yn Angel er enghraifft, gwelir tudalen 3 o’r atodiad. 
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teuluoedd), mae’r eiliau a’r tu allan i’r capel (a’r Festri y tybiaf, er na chefais synnwyr o hynny 

yn yr ymchwil hwn gan ei fod ar gau) yn fannau lle nad oes rheolau wedi eu gosod arnynt o 

safbwynt corfforol gan nad ydynt yn rhan o ddefod ffurfiol, ac mae’r iaith a glywir yno’n 

arferol yn anffurfiol.  Teimlais felly y gall llefaru yn y dull cyfarwydd gyfrannu at adnabod yn 

well na iaith ffurfiol oherwydd ei fod yn adlewyrchu arddull y gymdogaeth wrth iddynt 

gymdeithasu.  Efallai ei fod yn ddull a apelia ar lefel organig felly.  Roedd y modd y cafodd y 

gofod ei ddefnyddio dros y blynyddoedd, yn  effeithio ar fy nefnydd i ohono nawr, ar lafar y 

tro hwn. 

Credaf fod defnyddio gwahanol lefydd o fewn y gofod yn gallu tynnu sylw at ei raddfa eang, 

a’r straeon sydd gan bobl eraill sydd wedi digwydd mewn gwahanol fannau yn y gofod.  

Roeddwn yn ymwybodol bod fy llais yn atsain yn y presennol, a hefyd yn fy atgoffa o fy llais 

yn atsain o’r gwahanol fannau yn y gofod ar wahanol adegau yn fy mywyd.  Cefais rai eiliadau 

rhyfedd, trosgynnol yn ystod y darn yn ogystal; eiliadau o feddwl bod lleisiau teulu a ffrindiau, 

yn fyw neu’n farw, wedi bod yma yn yr un modd, yn cyfrannu at wead soniarus y capel.  Felly 

ni theimlais yn unig wrth lefaru, oherwydd ar brydiau roeddwn yn teimlo fod côr o leisiau yn 

gefn i mi.  Nid profiad ar lafar yn unig oedd  hwn.  Teimlais hefyd, pan yn adrodd stori amdanaf 

fel plentyn yn yr ysgol Sul yn rhedeg nôl a mlaen i fyny’r grisiau, fod y weithred o wneud 

hynny, y gwynt yn fy ngwallt a sŵn fy nhraed ar y pren cyfarwydd, yn fy nghysylltu â’r union 

brofiad yn fy ieuenctid.  Credaf fy mod wedi profi math ar Gwmwl Tystion.  Gall cyswllt at le, 

at bobl, ddigwydd drwy apelio at synhwyrau, gan gysylltu person ag ystod ei fywyd a thu hwnt.  

Hynny yw, rwy’n meddwl ar rai adegau yn y darn fy mod yn mynd ati i deimlo’r gagendor 

amseryddol, ac roedd lleisiau’r gorffennol yn mynd ati i gyfoethogi fy mhrofiad synhwyrus o’r 

capel.  Ond mae’r ffenomenon hwn, y profiad, yn rhywbeth na all tystiolaeth eiriol fynd ati i’w 

lwyr esbonio na’i brofi.  Mae’n rhywbeth i’w deimlo.  Mae’r teimladau personol o gysylltu â 

haenau o’r gorffennol, a’r modd yr ysgogodd y bensaernïaeth a’r gwmniaeth oddi fewn y 

capel yn y fan hyn yn un, ac mae’n anodd canfod y geiriau i’w allanoli.  Ond dengys y profiad 

i mi fod ymwybyddiaeth hanesyddol nid yn unig yn rhywbeth i’w ddarllen, mae i’w deimlo yn 

ogystal.  Yn y profiad hwn tystiais i’r gwahaniaeth rhwng gwybodaeth yr archif a’r repertoire 

gan y deffrodd y repertoire yn y gofod, heb fod modd i’r archif i gofnodi hynny.  Ni fedraf fynnu 

fod y profiad hwn wedi bod yn un tebyg i’r gynulleidfa.  Credaf iddynt gysylltu rhai straeon â’u 
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straeon nhw, ac efallai, mewn ffyrdd personol, wedi profi rhai eiliadau o ymwybyddiaeth o’u 

gorffennol nhw.   

Er bod dwysedd a gwirionedd yn perthyn i fy straeon mawr ynglŷn â defodau newid byd, 

teimlaf mai wrth glywed mân fanylion fy straeon y daeth y gynulleidfa i ddeall anian fy 

mherfformiad.  Gall lawer o bobl gydymdeimlo â’r galar a deimlir mewn colled, y cyffro a 

deimlir wrth briodi.  Ond efallai nad yw person am wneud hynny; weithiau mae’n haws peidio 

â meddwl am ddigwyddiadau mawr, yn enwedig rhai sy’n ymwneud â galar.  Weithiau mae’n 

haws ymgolli yn y pethau bychain, mwy pleserus.  Mae cynulleidfa’r capel Cymraeg yn deall y 

rhialtwch sydd yn y Festri cyn y cwrdd y Nadolig, y partis pen-blwydd ar y bordydd hir yn y 

Festri, y codwr canu ac yn y blaen.   

Adrodd straeon roeddwn yn ei wneud yn y perfformiad, gan fynd o un i’r llall a’u hadrodd yn 

y man yn y gofod lle roeddwn yn teimlo bod y stori’n berthnasol.  Nid profiad lletchwith oedd 

symud o amgylch y gofod yn y modd roeddwn yn ei fwriadu; y sêt fawr a’r pulpud, lan llofft, 

lan a lawr yr eiliau, i mewn a thu ôl i ddrws y Festri.  Teimlais yn gwbl naturiol yn gwneud hyn, 

a theimlais fod y profiad hwn yr un peth i’r gynulleidfa.  Wedi’r cyfan, mae mwyafrif yr aelodau 

wedi troedio mwyafrif y capel rywbryd yn eu bywydau.  Gan fod yr atgofion yn perthyn 

rhywsut i’r man lle roeddwn yn ei ddweud, nid oeddwn i’n teimlo fod angen i mi symud, ond 

yn hytrach fod cyfiawnhad dros wneud y symudiadau hynny.  

Nid oeddwn yn sicr os dylwn hebrwng y gynulleidfa tu fas i’r capel ar gyfer un rhan o’r 

perfformiad.  Roeddwn yn teimlo fy mod i am wneud hyn gan fod y straeon roeddwn i’n eu 

crybwyll yn perthyn i’r tu fas.  Poenais na fyddai’r gynulleidfa yn gyfforddus yn gwneud hyn, 

yn feddyliol ac yn gorfforol.  Rhoddais yr opsiwn iddynt i ddod ai peidio gan addo cwmnïaeth 

Huw i’r rheiny oedd am aros y tu fewn.  Fel mae’n digwydd, fy Mam-gu oedd yr unig un a 

benderfynodd aros i mewn yn y capel oherwydd anabledd corfforol.  Nid oedd hyn yn rhy 

siomedig i mi gan fy mod yn sôn yn y fynwent am golled fy Nhad-cu ac nid wyf yn siŵr y byddai 

hi’n deall y rheswm fy mod i wedi penderfynu dweud y stori, ac ofnwn y byddwn yn rhy 

emosiynol petai hi yno, ac y byddai’r profiad yn fwy byw i mi.  Roeddwn am ymgolli yn y 

straeon cymaint ag y gallwn, ond yn yr atgof hwnnw roeddwn am ddal yn ôl rhywfaint, gan 

beidio â gadael i’r emosiwn atal fy ngallu i ddweud y stori.    
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Caniataodd mynd tu fas i’r gynulleidfa i ni gael newid.  Roedd mwy o deimlad o gyd-gyfranogi 

i’r perfformiad trwy gael y gynulleidfa i godi ar eu traed.  Wrth i ni gyd-symud tu fas, credaf y 

cafwyd y teimlad o bawb yn cyffroi i wneud rhywbeth gyda’i gilydd.  Gan ei fod yn awyrgylch 

llai strwythuredig tu fas, roeddem oll yn teimlo ychydig bach mwy o ryddid.  Roeddem yn 

pasio’r tŷ bach newydd ar ochr y capel, a dywedais ‘Nage trip i weld y tŷ bach newydd yw 

hwn’; roedd pobl yn chwerthin a sgwrsio’n rhydd.  Teimlais os oedd unrhyw ffurfioldeb o fewn 

y capel ei fod wedi diflannu nawr, ac nid oeddwn yn teimlo bod yn rhaid i mi lynu mor dynn 

at y sgript.  Nid oedd gofod y capel yn trwytho’r symudiadau yn y fan hyn.  Cefais fy atgoffa 

o’r hyn y dywed Erving Goffman am ranbarth blaen ac ôl.312  Dywed ef fod modd arbennig o 

berfformio yn rhanbarth blaen sefydliad sydd yn cael ei drwytho gan arferion a chonfensiwn 

cymdeithasol; gellir cyfeirio at ofod y capel yn y cyd-destun hwn.  Wedyn, mae’r rhanbarth ôl 

yn rhywle lle mae rhwysg y rhanbarth blaen yn cael ei ddiosg, ac y mae rheolau cymdeithasol 

yn cael eu llacio.  Gellir cyfeirio at du-allan i’r capel neu’r Festri yn y modd hwn.  

Ymddangosodd fel bod y gynulleidfa yn mwynhau helpu i aildrefnu ei gilydd y tu allan; y cyd-

gyfranogi’n amlwg unwaith eto.  Ail-leolom ger y beddi ar gyfer fy atgof am Dacu, cyn symud 

i sefyll o flaen drws y Festri.  Er bod sefyll o flaen drws y Festri dal i fod yn anffurfiol, oherwydd 

y gofod lletach, aeth y gynulleidfa i aros mewn un linell hanner cylch gyda fi yn eu canol, fel 

petasent yn sefyll mewn côr.  A yw’r math hwn o drefn wedi ei ymgorffori yn y corff Cymraeg? 

Petrusais ynglŷn â’r modd y byddai’r gynulleidfa yn ymateb i’r dawnsluniant ar ddiwedd y 

perfformiad.  Hynny yw, darn yn y perfformiad lle roeddwn wedi cymryd ystumiau y byddwn 

yn eu gwneud yn y capel gan eu plethu at ei gilydd a’u tynnu mas o’u cyd-destun.  Roeddwn 

yn gwneud yr ystumiau wrth adrodd yr atgofion gan fwyaf, ond yn y darn olaf hwn roeddwn 

yn eu plethu at ei gilydd.  Roedd yr ystumiau yn rhai y bydden nhw eu hunain yn eu gwneud, 

ac roedd eu cyfuno yn ymgais i ddangos fod eu hiaith gorfforol yn ddilys fel perfformiad, a 

bod modd eu gosod mewn cyd-destun esthetaidd.  Er enghraifft, rwyf eisioes wedi crybwyll y 

teimlad o’r siapau ffelt yn fy mysedd; roedd hynny’n un ystum.  Ystum arall oedd ymestyn fy 

ngwddf ac edrych i fyny fel petai ar y nefoedd fel roeddwn yn ei wneud mewn un darn wrth 

adrodd stori am angladd fy Nhad-cu.  Nid edrychais ar y gynulleidfa ryw lawer yn ystod y darn 

hwn.  Rwy’n meddwl i mi sylwi wrth ei berfformio, er bod y dawnsluniant yn perthyn i fy 

symudiadau arferol i, ac efallai y byddai’r gymdogaeth yn adnabod eu dawnsluniant eu hunain 
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ynddo, nad oedd yr arddull yn gyfarwydd iddynt.  Arddull roeddwn i wedi ei arosod oedd hon, 

ac roeddwn yn swil wrth ei dangos.  Teimlais mai darn i mi ydoedd, a oedd yn plesio ysfa 

bersonol yn hytrach na’m hymgais i gynnwys y gymdogaeth.  Er hynny, synhwyrais yr aeth y 

darn hwnnw’n iawn, ac nad oedd wedi peri dryswch gormodol.  Wedi’r cyfan, gwelsant yr 

ystumiau yng nghorff y darn; y ffaith eu bod yn ddilyniant i’w gilydd mewn darn di-eiriau oedd 

yn wahanol.   

Cawsom de wedi’r gwasanaeth.  Nid yw hyn yn digwydd yn wythnosol yn Nazareth, dim ond 

pan fod cwrdd gwahanol wedi bod.  Gan nad oeddem yn medru defnyddio’r festri, roedd rhai 

wedi aros yn eu seddi i dderbyn te, rhai wedi ymgynnull mewn rhan agored ym mlaen y capel, 

ac eraill wedi mynd i fwynhau’r heulwen y tu allan.  Roedd y naws yn ymlaciedig.  Crybwyllaf 

hyn gan fy mod i’n teimlo fod y te yn estyniad o’r digwyddiad perfformiadol, gan fod y 

gymdogaeth wedi penderfynu aros a chymdeithasu, gan siarad ar adegau am eu hatgofion 

hwy o’r capel.  Roeddwn yn falch fod fy straeon i wedi esgor ar straeon eraill.  Gwelais fod 

pobl yn arbennig o barod i rannu straeon doniol, mympwyol.  Roedd fy stori am ‘gael y giggles’ 

yn boblogaidd,313 gyda llawer o bobl yn barod i rannu straeon tebyg.   

 

4.4 (b) Perfformiad Unigol Capel yr Undodiaid Cymraeg Caerdydd 

Mae Undodiaid Cymraeg Caerdydd yn cwrdd am wasanaethau Cymraeg unwaith y 

mis, ac am weddill y mis maent yn cydaddoli gyda’r Undodiaid Saesneg.  Nid ydynt yn cwrdd 

mewn capel o  bensaernïaeth traddodiadol, ac nid ydynt chwaith yn berchen ar eu capel eu 

hunain.  Perodd yr ymwybyddiaeth yma i mi godi cwestiynau am hanfod capel.  Mae fy 

ymwybyddiaeth i o gymdogaeth y capel yn ymwneud â phobl sydd yn ddibynnol ar ei gilydd 

a’r profiad parhaus o ymwneud ar y cyd o fewn adeilad sydd ag iddi bensaernïaeth benodol.  

Er nad ydwyf yn siŵr i ba raddau y mae adeilad y capel ei hun yn cyfrannu at yr ymdeimlad o 

gymdogaeth, roedd diddordeb gen i wybod sut y byddai’r gymdogaeth hon yn cysylltu gyda 

fy mherfformiad i sydd wedi ei wreiddio mewn adnabyddiaeth synhwyrus o ofod penodol, yn 

ogystal ag adnabyddiaeth o gymdogaeth arbennig. 
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Gan fod yr adeilad yn amlbwrpas, ni fedrais drefnu amser i ymarfer yno gan ei fod yn cael ei 

ddefnyddio’n gyson.  Ond cefais gyfle i alw draw i weld yr ystafell yn gyflym.  Ystafell blaen y 

tŷ ydyw, gyda dwy ffenestr fawr yn wynebu’r heol.  Mae’n ystafell hirsgwar, gyda phren ar y 

llawr, a chadeiriau y gellid eu symud.  Er mwyn ymgyfarwyddo â pherfformio mewn gofod nad 

yw’n gapel, bu i mi ddychwelyd i’r stiwdio yn y Brifysgol i ymarfer, gan fod hynny’n debycach 

i ofod yr Undodiaid nac unrhyw gapel yn bensaernïol.   

Ystyriwn eto syniadaeth Lefevbre sef bod rhith dryloyw a realaidd yn cydchwarae mewn gofod 

er mwyn rhoi ystyr iddo.314  Petai’r stiwdio yn ofod hollol dryloyw, dylsai fod wedi bod yn 

hawdd i mi fedru ei drwytho a dychmygu naws capel.  Ond gan fod y tryloyw a’r realaidd yn 

gyd-ddibynnol, yna ni fedrwn dianc o’r gofod realaidd, sef yn yr achos hwn, y naws theatraidd 

y mae’r stiwdio yn ei gyfleu i mi.  Ond roedd ymarfer yn y stiwdio yn cyferbynnu’n llwyr â bod 

yng nghapel Nazareth, sydd mor llwythog i mi, felly’n fuddiol o safbwynt bod mewn gofod 

gwahanol.  Roeddwn am ymgyfarwyddo â gofod nid yn unig oedd yn wahanol yn ofodol i 

gapel, ond a oedd ganddo lai o gliwiau gofodol a fyddai’n caniatáu i mi daflunio fy atgofion 

arnynt.  Roedd y profiad yn wahanol yn gorfforol ac yn feddyliol felly.   

Roedd ymarfer y prosiect yn ngofod y stiwdio yn ddiddorol, gan nad y bensaernïaeth oedd yn 

ysgogi fy symudiadau bellach, ond fy nghof a’m dychymyg.  Roedd dychmygu’r capel yn cynnig 

llwybrau - modd o symud yng ngofod gwag  y stiwdio.  Heb gofio fy llwybrau yn Nazareth, ni 

wybûm sut y byddwn wedi mynd ati i ddechrau creu symudiadau newydd a pherthnasu â 

lleoliadau o fewn y gofod.  Cynorthwyodd hyn mi i fedru dal gafael ar anian y straeon, 

oherwydd yn fy nychymyg roeddwn yn gallu dychmygu ble roeddwn yn eu hadrodd. 

Wrth fynd ati i ymarfer y perfformiad ar gyfer y capel, yn enwedig wedi gweld y lle ei hun, 

teimlais y dylwn roi mwy o gyd-destun i’r darn.  Sylwais nad oedd y gynulleidfa yn gwybod 

unrhywbeth amdanaf, ac nad oedd ganddynt y wybodaeth gefndirol amdanaf fel roedd gan 

gynulleidfa capel Nazareth.  Ychwanegais felly gyflwyniad bras amdanaf i.  I’r perwyl hwn, 

rhaid oedd i mi chwynnu ychydig ar agosrwydd y sgript wreiddiol, gan waredu ar gymalau 

megis ‘odych chi’n cofio...’.   

                                                           
314 Lefebvre, 2009, t. 27 
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Nid oeddwn am newid y sgript yn gyfan gwbl, ond roedd rhaid i mi ystyried eglurdeb y peth.  

Penderfyniad a wynebais oedd a ddylwn ddewis siarad am gapel Nazareth yn uniongyrchol, 

fel petawn yn dychmygu mod i yno yn dweud y darn, ai peidio.  Hynny yw, wrth berfformio i’r 

Undodiaid, a oedd Nazareth ‘fan hyn’ neu ‘fan ‘na’?  Penderfynais dderbyn realiti’r sefyllfa sef 

mai yng Nghapel yr Undodiaid roeddwn, a phe bawn yn esgus i mi fy hun ac i’r gynulleidfa mai 

capel Nazareth ydoedd, mi fyddwn yn colli uniongyrchedd y foment ac yn datgysylltu fy hun 

o’r presennol.  Nid ‘cymryd arnaf’ roeddwn, ond adrodd straeon gwir.    Roeddwn am i’r 

weithgaredd ddigwydd, yn fyw yn y foment, yn hytrach nag esgus/efelychu unrhyw beth arall.  

Ys dywed Victor Turner; ‘poesis, rather than mimesis: making , not faking.’315  Hynny yw, bod 

y weithred o gymryd rhan mewn perfformiad diwylliannol yn rhwybeth sydd yn digwydd yn y 

foment ac yn fynegiant hanfodol, yn hytrach na’n efelychiad o rhywbeth arall.  Mae hyn yn 

bwysig nid yn unig yn y foment hon o’r ymchwil, ond i’r ymchwil yn gyffredinol.  Os nad yw’r 

weithgaredd berfformiadol sydd yn digwydd yn y capel yn digwydd yn y foment, yna  mimesis 

ydyw, yn efelychiad o rywbeth arall, ac, felly, o ganlyniad, mae’n colli ei berthnasedd i’r 

presennol.  Gellid dadlau fod pwrpas perfformiadol yn colli ei berthnasedd, ac yn troi’n arfer 

nad yw’n cyfrannu at fywyd presennol y capel ac felly yn colli cyswllt a phwrpas.  Gall hyn fod 

yn beryglus oherwydd mae’n datgysylltu ystyr y perfformiadol oddi wrth y weithred, gan droi’r 

perfformiadol yn gynnyrch yn hytrach na’n broses.  

Gan fy mod erbyn hyn yn gyfarwydd â’r perfformiad, roedd yn anodd edrych arno’n 

wrthrychol.  Awgrym a gefais gan fy ngŵr oedd fy mod i’n sôn, ar ddechrau’r perfformiad, am 

y gwirionedd am gapel Nazareth fel y mae heddiw.  Hynny yw, nodi nad oes ganddo bellach 

gynulleidfa fawr yn mynychu, a bod yr ysgol Sul wedi dod i ben yno oherwydd diffyg 

cynulleidfa.  Rhybuddiodd pe na bawn yn gwneud hynny, y gallai ymddangos fel pe bai capel 

Nazareth yn lle sydd yn ffynnu a fy mod yn brolio am hynny, gan fod fy straeon ar y cyfan yn 

rhai hapus.  Efallai y byddai’r Undodiaid yn gallu uniaethu fwy â’m straeon gan wybod mai at 

gymdogaeth gymharol fechan roeddwn yn cyfeirio ati yn Nazareth, nid anhebyg i maint eu 

cynulleidfa nhw.  Cwestiynais yn ogystal a ddylwn ychwanegu mwy o fanylion ynglŷn ag 

adeilad capel Nazareth ei hun.  Roeddwn am iddynt gael gwell teimlad o Nazareth er mwyn 

iddynt fedru dychmygu lleoliad fy straeon yn fywiocach yn eu hymennydd.  Ond penderfynais 
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i beidio ag ychwanegu disgrifiadau nad oeddent yn angenrheidiol oherwydd y teimlais er yr 

hoffwn iddynt weld fy stori i, roeddwn yn awyddus yn ogystal iddynt ddychmygu, neu gofio 

eu fersiynau nhw o’r stori yn eu capel nhw.   

Penderfynais o flaen llaw, yn ddigon siomedig, na fyddai’n ymarferol mynd â’r gynulleidfa y 

tu fas yn ystod y perfformiad.  Roedd hyn oherwydd mai prysurdeb y ddinas oedd tu fas i’r 

drws ac nid mynwent.  Wrth greu’r perfformiad, y bwriad oedd mynd y tu fas er mwyn 

ychwanegu at hygrededd y straeon drwy eu hadrodd mewn mannau priodol.  Ond gan nad 

oedd lle o fyfyrdod distaw ar gael y tu allan i’r tŷ-pâr, teimlais y byddai adrodd y straeon yno’n 

peri lletchwithdod i minnau a’r gynulleidfa efallai wrth i geir neu bobl basio.  Penderfynais 

esbonio bod yn rhaid iddynt ddychmygu ein bod yn mynd i sefyll y tu allan i gapel.  Dywedais 

hyn oherwydd roeddwn i am iddynt fentro dychmygu ychydig o’r profiad synhwyrus sydd yn 

dyfod o fod tu allan, gan obeithio y byddai hyn efallai’n ychwanegu mwy at naws y darn. 

Wrth i mi drefnu’r perfformiad, roedd yn rhyddhad i mi ddarganfod anffurfioldeb 

gwasanaethau yr Undodiaid.  Roeddent yn ymlaciedig ynglyn â’r trefniadau ar y diwrnod ei 

hun, a tybiaf fod hyn yn adlewyrchu anffurfioldeb yr enwad.  Darganfyddais fod gwahanol 

berson yn arwain eu gwasanaeth yn wythnosol, ac ymddangosodd i mi eu bod yn gyfarwydd 

â digwyddiadau o wahanol arddull yn cael eu cynnwys.  Cânt ddarlleniadau o destunau nad 

ydynt yn grefyddol yn wythnosol yn ogystal â rhai crefyddol, felly maent yn gyfarwydd a 

chlywed geiriau nad ydynt o’r Beibl yn eu gwasanaethau.  Mae arfer Undodiaid Cymraeg 

Caerdydd o ddelio ag arweinyddion gwasanaeth gwadd,  ynghyd â’u dadleoliad o’u capel i dŷ 

cwrdd y Crynwyr (gofod a gaiff ei newid o ran gwedd fewnol yn aml) yn dangos ei fod yn 

arferiad iddynt fod yn hyblyg o safbwynt cynnwys a lleoliad.  Mae’r bensaernïaeth ac arferion 

y gymdogaeth yn gyfnewidiol, yn lluniadwy.  Rhaid oedd i mi geisio cysylltu â’r lle a’r enwad 

ar lefel bersonol felly, gan beidio â disgwyl y byddai ymwybyddiaeth o bensaernïaeth 

cyfarwydd yn fy nhrwytho wrth berfformio. 

Yn unol â’r perfformiad yng Nghapel Nazareth, roedd y perfformiad yn digwydd o fewn 

gwasanaeth wythnosol.  Felly canasom emyn, cafwyd darlleniad, a chyneuwyd cannwyll yr 

Undodiaid.  Wedyn roedd yn dro i mi godi a gwneud fy narn.  Er fy mod wedi ymarfer ar gyfer 

hyn yn y stiwdio er mwyn paratoi at y gofod gwahanol, ni wnaeth y stiwdio fy mharatoi ar 

gyfer y teimlad sydd yn bresennol wrth berfformio mewn gofod sydd ag iddi gymdogaeth yn 
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eistedd ynddi.  Teimlad o gyffro’r profiad byw sydd yn cysylltu’r bobl at ei gilydd drwy 

communitas. 

Roedd y gynulleidfa’n fechan, rhyw ddwsin yn bresennol ac yn amrywio o ran oedran.  Gan 

fod y gofod yn fychan, a bod llai ohonynt, teimlais fod mwy o agosatrwydd.  Roedd y 

gynulleidfa’n llawer agosach ataf i yn y gofod, ac felly roeddwn yn medru edrych i’w llygaid 

oll wrth draddodi.  O ganlyniad, teimlais fod cysylltiad agos yn yr ystafell.  Nid oedd yn rhaid i 

mi wneud yr ystumiau corfforol mor fawr ag y gwnes yn Nazareth, nac ychwaith daflu fy llais 

mor bell.  Roedd hyn yn addas ar gyfer yr ymdeimlad digymell roeddwn am geisio ei 

ddarganfod wrth berfformio.  Teimlais ryddhad o brofi agosatrwydd communitas yn y gofod 

gyda’r Undodiaid, gan nad oedd yr ymdeimlad synhwyrus o fod mewn adeilad sy’n gapel o 

ran pensaernïaeth ar gael i mi fel roedd yng nghapel Nazareth.   

Cymerais faint yr ystafell i ystyriaeth wrth ymarfer, ond darganfyddais yn ystod y perfformiad 

fy mod i’n cymryd llai o amser i gyrraedd o un lle i’r llall, felly’n cyrraedd llefydd yn gynt.  

Effeithiodd hyn ychydig ar yr amseru gyda’r gerddoriaeth, ond nid oedd hyn yn drychinebus 

gan fod y gerddoriaeth yn hyblyg.  Wrth ymarfer ac yn ein perfformiad yng nghapel Nazareth, 

roeddwn wedi arfer â gweld Huw wrth ei biano, a byddem yn edrych ar ein gilydd er mwyn 

sicrhau ciwiau cerddorol.  Ond roedd pethau’n wahanol yma oherwydd lleoliad y piano.  Ond 

llwyddom i addasu’n iawn, gyda’r ddau ohonom erbyn hyn yn ymwybodol o anghenion y naill 

a’r llall yn ystod y darn. 

Teimlais wrth berfformio fy mod wedi datgysylltu fymryn o’r perfformiad ei hun.  Roedd fy 

meddwl ar ras wrth i mi geisio gweddu’r perfformiad, yn ysbrydol ac yn gorfforol, i’r gofod 

newydd.  Teimlais felly nad oeddwn yn medru ymgolli i’w ystyr gan fod gormod o bethau eraill 

yn mynnu fy nghanolbwyntiad.  Yng nghapel Nazareth, roedd y bensaernïaeth a’r bobl yn fy 

atgoffa o hanfod y darn, ac o ganlyniad roedd y llwyfannu’n eilbeth gan fod y bensaernïaeth 

yn fy nhrwytho’n gorfforol, a’r bobl a’r bensaernïaeth yn medru fy nhrwytho yn ysbrydol.  Nid 

oedd rhaid i mi feddwl yn ormodol am y sgript a materion technegol.  Ond roedd y 

gymdogaeth a’r bensaernïaeth yng nghwrdd yr Undodiaid yn newydd i mi felly nid oeddwn 

yn medru byw y darn i’r un graddau.  Ond yn hytrach, rhaid oedd i mi ganolbwyntio ar geisio 

cyfathrebu’r darn i’r gynulleidfa yn lle meddwl am fy mhrofiad i.   
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Synhwyrais nad oedd uniaethiad yr Undodiaid â fy mherfformiad mor drylwyr â chynulleidfa 

capel Nazareth.  Roeddwn yn gofyn i’r Undodiaid wrando ar fy nisgrifiadau o gapel Nazareth, 

a straeon am bobl a sefyllfaoedd efallai nad oeddent yn debyg i’w profiadau nhw o fynychu 

capel. Llawer o’r amser, roedd aelodau Nazareth yno tra roedd fy atgof yn foment byw mewn 

amser; mae llawer wedi rhannu yng nghymundod y foment.  Roedd y profiad yn wahanol felly 

i’r Undodiaid.  Er hyn, bu sgwrs frwdfrydig dros de wedi’r perfformiad.  Braf oedd dweud fod 

yr ymateb yn ffafriol, gyda rhai yn cynnig eu straeon hwythau heb ysgogiad gennyf i.  Roedd 

cryn drafod yn enwedig o brofiadau pobl o ddrama’r geni.  Roeddent hefyd yn frwdfrydig yn 

eu hawydd i greu prosiect tebyg gyda’i gilydd yn y dyfodol, felly roeddwn yn falch dros ben o 

hynny gan y teimlais nad allan o fy ngorfodaeth i yn unig y byddai prosiect perfformiadol 

cymdogaethol yn digwydd.   

Darganfyddais fod llawer o’r grŵp wedi symud o leoliadau daearyddol eraill i Gaerdydd.  

Ychwanegodd hyn at y teimlad o annibyniaeth ar lefel fewnol; hynny yw, roedd llai o sail 

cymdogaethol wedi ei adeiladu dros y blynyddoedd gan nad oedd adeilad capel ganddynt, ar 

ffurf bensaernïol felly, ac oherwydd mai cymdogaeth sydd wedi datblygu yn raddol ydyw.  Ond 

credais er eu hymroddiad at ei gilydd fel cymdogaeth, fod rhesymau dyfnach ganddynt dros 

fod yn rhan o’r capel heblaw am hanfodiaethau ardal a theulu, rhesymau sydd yn deillio o 

benderfyniad unigol.  Credaf fod y cynulliad hwn o unigolion sy’n ddigon hyderus eu ffydd 

wedi dangos i mi er cyn bwysiced yw elfennau mewnol megis pensaernïaeth, cymdogaeth, ac 

ardal, y gall adrodd atgof apelio at y personol.  Dichon felly fod hieroffani,316 amlygiad o’r 

cysegredig, yn digwydd i’r Undodwyr yn y gofod heb fod y pensaernïaeth yn dylanwadu 

arnynt.  Mae’r gweithrediadol, y bywyd a’r ysbryd, yn digwydd heb elfen o’r ffurfiannol.317  

Mae’r capel hwn yn ymgorffori’r cysyniad o Eglwys, o’r bobl. 

 

4.4 (c) Perfformiad  Unigol yng Nghapel y Bedyddwyr, Horeb, Penrhyn-Coch 

Pentref nepell o dref Aberystwyth yw Penrhyn-coch, ac mae capel Horeb ar y ffordd 

mas o’r pentref yn edrych dros glwstwr o dai a wedyn caeau gwyrdd.  Mae’r Festri ar wahân 

i’r capel.  Mae’r ddau yn adeiladau a ymddengys yn gapeli Anghydffurfiol o ran eu hedrychiad 
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traddodiadol, a theimlais ar y tu allan fy mod yn mynd i gamu i mewn i ofod felly oddi mewn.  

Wrth gyrraedd capel Horeb ar brynhawn dydd Sadwrn, anghofiais fod y tu mewn i’r capel yn 

wahanol, gan fod nesáu ato’n brofiad cyfarwydd i mi gan ei fod yn teimlo ychydig fel mynd i 

gapel Nazareth.  Ond mae’r plisgyn yn gamarweiniol.  Mae’r bensaernïaeth fewnol yn torri ar 

draddodiad y wisg allanol gan ei fod wedi ei gyfoesi.  Wrth gerdded i mewn trwy’r drws, mae’r 

awyrgylch o fod mewn capel yn parhau, gan fod croes fawr bren ar y wal, a darllenfwrdd yn 

ganolbwynt ar lwyfan gwastad y wal gefn, a’r cadeiriau oll yn troi i’w wynebu.  Ceir awgrym o 

hen galeri, sydd yn cael ei gynnal gan ychydig bileri, ond bod yna lawr wedi ei ychwanegu yno 

sydd yn gwahanu’r ddwy lefel felly ni welir y llofft.  Y llawr gwaelod yn unig a ddefnyddir gan 

y gynulleidfa.  Yr hyn sydd yn wahanol yw nad oes sêt fawr, ond platfform gwastad, neu 

lwyfan.  Nid oes corau, ond seddi unigol y gellir eu symud o amgylch y stafell, ond sydd am 

heddiw yn wynebu’r llwyfan. 

Wrth ddechrau ymarfer yn y gofod, teimlais yn ddiamddiffyn ac yn agored.  Rwy’n meddwl 

fod sawl rheswm am hyn.  Am un peth, credaf bod y llwyfan yn fy atgoffa ar ryw lefel o lwyfan 

theatr.  Roeddwn i’n teimlo felly fy mod i’n gwneud sioe, yn hytrach na’n rhannu profiad 

personol.  Roedd fy ystumiau a fy emosiwn yn fwy, a minnau’n teimlo bod yn rhaid i mi 

weithio’n galed er mwyn llenwi’r gofod.  Roedd hyn felly yn cyfrannu at deimlad mwy ynysig 

ar adegau.  Rhaid oedd atgoffa fy hunan nad profiadau ynysig roeddwn yn eu trafod, ac nad 

ynys yw bod ar lwyfan mewn capel, ond yn hytrach, profiad o gyd-gyfranogi.   

Bu i mi, fel i mi wneud yn ystafell yr Undodiaid yng Nghaerdydd, weithio ar ddychmygu 

pwyntiau yn yr ystafell y gallai’r stori hynny fod wedi digwydd go iawn.  Gan nad oedd gen i 

atgofion o fod yn y gofod hwn ychwaith, roedd y profiad o chwilio am ystyr yn debyg i fel 

roedd gyda’r Undodiaid.  Ond roedd y profiad o feddwl am lefydd o fewn y gofod yn sicr yn 

gweithio’n well yng Nghaerdydd, gan fod yr ystafell mor gul, roedd yn rhaid i mi fedru ffocysu 

a gwneud hyn.  Gyda chapel Horeb, roeddwn yn teimlo fod y gofod mor agored, bod gormod 

o lwybrau posibl i’w dilyn.  Roeddwn ychydig yn fwy unig yn y gofod, felly.  Roeddwn yn teimlo 

braidd yn lletchwith hyd yn oed wedi ymarfer, ac anodd oedd siglo’r teimlad hwn.   

Yn wahanol i gapel Nazareth a’r Undodiaid yng Nghaerdydd, roedd y perfformiad yn digwydd 

fel rhan o’r cwrdd boreol.  Yn ystod y perfformiad, gwelais fod rhai wynebau cyfarwydd yn y 

gynulleidfa; rhai ffrindiau, rhai pobl y deuthum ar eu traws gan i mi fyw yn Aberystwyth am 
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ddeng mlynedd, ac ychydig o bobl oedd yn adnabod Huw gan ei fod yn dod o ardal gyfagos yn 

wreiddiol.  Roedd ansawdd yr adnabod rhywle yn y canol rhwng Nazareth a’r Undodiaid felly, 

ychydig o wynebau cyfarwydd ag ychydig o wynebau dieithr.  Roedd y gynulleidfa yn fwy 

niferus nag oeddwn i’n ei ddisgwyl.  Nid oedd fy mherfformiad i’n hollol ganolog i’r 

gwasanaeth, a chymerwyd amser i sicrhau y glynid at y defodau traddodiadol.  Dengys hyn 

efallai mai’r Bedyddwyr oedd y mwyaf traddodiadol yn y modd yr oeddent yn glynu at eu 

defodau.  Cafwyd gweddi a oedd yn crybwyll teimladau at ddigwyddiadau cyfoes yn lleol ac 

yn fyd-eang, a chredaf fod hyn yn arddangos cysyniad Turner o making , not faking,’318 hynny 

yw, yn perthnasu’r foment yn y capel â digwyddiadau’r presennol dros y byd.  Roedd fy 

nghyflwyniad yn digwydd yn lle’r bregeth. 

Dechreuais yn nerfus wrth i mi anghofio’n llwyr ar un pwynt nid yn unig fy ngeiriau, ond cyd-

destun y prosiect a’r rheswm i mi fod yno yn y lle cyntaf.  Efallai mai fy lletchwithdod yn 

ymarfer oedd yn gyfrifol am hyn, neu nerfusrwydd o weld bod cymaint yn y gynulleidfa o’i 

gymharu a fy mherfformiad diwethaf o flaen cynulleidfa fechan yr Undodiad.  Ond wedi 

dechreuad sigledig, codwyd y perfformiad.  A rwy’n hollol sicr mai cynhesrwydd y gynulleidfa 

a wnaeth fy helpu i, a fy atgoffa o fy nghymhelliad.  Chwarddasant gyda’r storïau doniol; 

cydymdeimlasant mewn mannau personol.  Cefais fy atgoffa o’r egni cynorthwyol a phositif 

sydd i’w gael yn y capeli, yn rhoi bywyd i’r capel yn weithrediadol.  Doedd dim byd gennyf i 

i’w boeni amdano gan fod bod mewn awyrgylch cynnes cyd-anghydffurfwyr yn brofiad 

hawdd; rydym oll yn perthyn i’r Eglwys, ac roedd egni communitas yn ein huno.  Atgoffais fy 

hun i ymlacio a chofio bod fy straeon yn saff yn fy nghof; nad oedd angen sgript, dim ond 

clustiau cefnogol i wrando ar y stori.  

Roeddwn yn falch o fedru dychwelyd y tu-fas i’r fynwent i adrodd stori Dacu a f’atgofion am 

fy mhriodas.  Wedi’r cyfan, storïau wedi eu gwreiddio y tu allan ydynt.  Wrth adlewyrchu, 

roedd yn anoddach i mi wrth berfformio gyda’r Undodiaid i deimlo a chreu naws y stori heb 

fod y tu fas, gan fod y stori’n ymwneud â phrofiad y synhwyrau o fod tu fas.  Dewisais, yn stori 

Dacu, i’w dweud gyda’r gynulleidfa yn aros ar bwys y beddau, gyda golygfa o gaeau y tu ôl i 

mi.  Ar y dechrau, credais y byddai’n llun trawiadol petai’r gynulleidfa yn fy ngwylio gyda’r 

beddau yn gefndir i mi gan ei fod yn gweddu i’r stori.  Ond ystyriais nad oeddwn yn adnabod 
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cynulleidfa’r capel hwn yn bersonol, ac felly’n anymwybodol o arwyddocâd rhai o’r beddau i’r 

aelodau. Roedd ymarferoldeb yma’n drech nag estheteg, ac mae hyn yn synnwyr sydd yn 

gyffredin i’r holl waith ymarferol.  Adlewyrcha hyn mai parch a gofal oedd rhai o’r elfennau a 

oedd yn diffinio fy ngwaith unigol, nid ymgais i greu rhywbeth prydferth mewn termau 

gweledol o reidrwydd.   

Diolchodd y gweinidog i mi wedi i mi orffen.  Dywedodd dan emosiwn fod y perfformiad fel 

agor y cwpwrdd yn y Festri a bod pob math o ryfeddodau yn dod mas.319  Eto, roedd un neu 

ddau yn awyddus i rannu straeon dros de.  Cafwyd yma'r ymdeimlad o gyffro wrth iddynt 

ystyried creu eu prosiect nhw.  Wrth adlewyrchu, credaf fod y capeli eraill wedi mynegi 

nerfusrwydd a hunanamheuaeth am eu perfformiad arfaethedig yn ogystal â brwdfrydedd.  

Yng nghapel Horeb roeddent yn awyddus.  Ni allaf fynd ati i ddiffinio paham fod yr awydd hwn 

yn wahanol yn y tri lle, ond gall fod yn ymwneud â’r modd a’r graddau y maent yn gyfarwydd 

a rhannu gyda’i gilydd.  Mae lefel datgeliad personol yn ddibynnol ar arfer y gymdogaeth o 

wneud hynny.  Efallai hefyd ei fod yn ymwneud â’r parodrwydd i dderbyn syniadau allanol.  

Gan fod gofod newydd gyda Horeb, efallai bod ffyrdd o fynegiant yno heb eu diffinio’n glir, ac 

felly efallai bod y gymdogaeth yn fwy parod i dderbyn heriau newydd.  Ond rheswm arall dros 

eu brwdfrydedd oedd eu bod yn dathlu wythdeg mlynedd ers codi eu Festri, ac yn awyddus i 

ganfod ffyrdd o ddathlu hynny. 

 

 

 

4.4 (ch) Myfyrdodau ar y profiadau o’r perfformiad unigol  

Teimlais wahaniaethau wrth berfformio ac ymarfer mewn gwahanol ofodau.  Rwy’n 

meddwl fod hyn yn fynegol o wahaniaethau sylfaenol sydd rhwng perfformiad mewn capel ac 

mewn theatr.  Wrth baratoi â pherfformio’r darn unigol, saernïodd fy ymatebion byw fy 

                                                           
319 Adlewyrchodd hyn ddarn ar ddechrau’r perfformiad lle’r ydwyf yn cyfeirio at wneud hynny: “Pan o’n i’n fach, 

y Festri odd canolbwynt y capel i fi.  Odd cwpwrt mawr mewn ‘na, a odd ddim dal beth odd yn dod mas.”  
Ymfalchïais ei bod wedi deall nad oeddwn yn cyfeirio’n unig at y profiad llythrennol o agor drws y cwpwrdd, ond 
at agor y drws a fyddai’n caniatáu i’r ymennydd a’r synhwyrau ymgolli mewn atgofion. 
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nheimladau greddfol am y modd yr amrywia ‘perfformiad’ yng nghyd-destun theatr a chapel.  

Credaf y gellid gwahaniaethu’r ddau fel a ganlyn: fod perfformiadau mewn theatr yn tueddu 

i fod yn weithdgareddau o hamdden, yn ddiddanwch sydd gan amlaf yn digwydd yn 

achlysurol.  Mae gofod y theatr (a chyfeiriaf at theatr yn ei ffurf draddodiadol yn y fan hyn; yn 

llwyfan neu’n stiwdio) er yn ofod cyfnewidiol, yn cynodi gweithgarwch dramataidd.  Mae 

perfformiadau mewn capeli yn tueddi i fod yn ddefodau cyson ond amrywiol, ac yn 

weithgareddau cymdogaethol.  

Roedd perfformio yng nhapel Nazareth yn caniatáu i mi ail-fyw’r straeon roeddwn yn eu 

hadrodd, a chredaf fod hyn oherwydd bod y bensaernïaeth a’r gynulleidfa yn gyfarwydd.  Nid 

oeddwn yn ceisio dychmygu’r gofod, roeddwn yno, yn estyn allan ac yn rhoi bywyd i’r hyn 

oedd o’m blaen i;  i aildrodd geiriau Merleau-Ponty eto: ‘I alone bring into being for myself’.320 

Hynny yw, roeddwn yn caniatáu i fy hun i gael fy nhrwytho gan ofod a oedd yn ystyrlon i mi.  

Roeddwn yn ymwybodol o’m hunan yn y gofod mewn modd ffenomenolegaidd felly, gan 

dystio mai presenoldeb corfforol, synhwyrus oedd yn ychwanegu at fy mhrofiad i o ofod capel 

Nazareth.  Roeddwn yn medru creu fy fersiwn i o’r gofod gan fy mod yno.  Cyferbyniodd hyn 

gydag ymarfer mewn gofod stiwdio, lle roeddwn yn meddwl am berfformio yn hytrach na 

theimlo.  Credaf nad oedd gofod stiwdio yn cyfleu haenau synhwyrus yn yr un modd â’r capel; 

am un peth mae’n foelach, ac yn cynodi ddigwyddiadau theatraidd amrywiol yn hytrach nac 

atgofion personol.  Roedd perfformio yn nhŷ'r Undodiaid ac yna yng nghapel Horeb yn 

ddryslyd gan fod y math o gynulleidfa ac adeilad yn lled-adnabyddus ond eto yn newydd.  Ond 

teimlais fod cyfnod o addasiad yn digwydd i mi’n bersonol yng nghyfnod y perfformio yn y 

capeli hyn, ac ar ôl ychydig, roeddwn yn medru derbyn y gofod fel yr ydoedd a thaflunio fy 

atgofion i’r gofod gan adael i wrthrychau a goddrychau lled-adnabyddus yn y gofodau hyn fod 

yn sbardun i fy straeon. 

Teimlais wrth berfformio densiynau’r rhith ddwbl y cynigwyd gan Lefebvre fel modd o ddeall 

yr hyn sydd yn bresennol yn y gofod.321   Hynny yw, bod rhith dryloyw, sydd yn gadael i berson 

ddadansoddi gofod fel y dymuna, a rhith realaidd, sef elfennau a berthyn i’r gofod, yn cyd-

chwarae er mwyn llunio gofod i berson.  Petai’r capeli yn ofodau hollol dryloyw, dylai fod wedi 

bod yn hawdd i mi fedru creu unrhyw beth a fynnwn yno.  Ond gan fod y rhithau tryloyw a 
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realaidd yn gyd-ddibynnol, yna yn ôl Lefebvre, ni allaswn fod wedi dianc o’r didreiddedd 

(opacity) realaidd, sef yn yr achos hwn, y bensaernïaeth, y gynulleidfa yn y gofod, a’r modd 

disgwyliedig o ymddwyn yno.  Profais hyn fel gwrthdrawiad wrth baratoi a pherfformio’r darn.  

Roedd rhith realaidd yn sicrhau fy mod yn cael fy atgoffa o’r modd disgwyliedig o berfformio 

neu fynegi mewn capel gan fy atal rhag arbrofi’n ormodol o ran arddull, gan nad oedd digon 

o rith tryloyw i’m hannog i weithio mewn modd amgen.  Credaf fod llai o rith realaidd yn 

perthyn i’r darn yn y perfformiad lle roeddwn yn mynd y tu allan i’r capel.  Nid oedd unrhyw 

fath o ddisgwyliad ar sut i drefnu’r gofod mewn cyd-destun perfformiad, na’r math o arddull 

perfformiad a fyddai’n addas yno, ac mi fedrodd y gynulleidfa fynd i sefyll ble y mynnet.  

Credaf ei fod yn haws dilyn greddf pan nad oes trefn perfformiad blaenorol wedi ei osod; 

mae’r gofod yn fwy tryloyw, ac yn haws ei fesur yn ôl greddf yn hytrach na modd disgwyliedig 

o berfformio. 

Gwahaniaetha Lefebvre rhwng gwaith a chynnyrch, gan ddweud: ‘wheras a work has 

something irreplaceable and unique about it, a product can be reproduced exactly, and is in 

fact the product of repetetive acts and gestures.’322   Hynny yw, mae gwaith yn ymwneud â 

rhywbeth sydd yn fyw ac yn digwydd, lle y mae cynnyrch yn rhywbeth sydd yn orffenedig, ac 

wedi digwydd.  Anelais at greu ‘gwaith’ yn nhermau Lefebvre.  Er fy mod wedi creu 

cynhyrchiad gwreiddiol, roedd yn deillio o broses, sef y broses o fodoli fel rhan o gymdogaeth 

y capel Cymraeg, ac ys dywed Diana Taylor, y broses o adeiladu repertoire dros dreigl y 

blynyddoedd.  Ond trwy fynd á’r un sioe i gapeli eraill, a oeddwn yn rhoi cynnyrch iddynt?  

Profiad cyffredinol o fodoli yn y gofod wedi ei ailadrodd?  Ni theimlaf hynny; nid yw’r ystumiau 

a’r arddull a ddefnyddiais yn ymgais i ail-greu, ond i gyfathrebu’r presennol (‘making, not 

faking’ ys dywed Turner323) y pethau a ddigwyddant mewn moment o fodoli fel rhan o 

gymdogaeth y capel nawr.  Roeddwn yn adrodd fy mhrofiad i o repertoire y capel Cymraeg, 

gan obeithio y byddai’r gwahanol gymdogaethau yn medru uniaethu.  Yn ôl Lefebvre, er bod 

dylanwadau o’r gorffennol yn y gofod, crëir y gofod yn y presennol.324  Gellid hefyd gymhwyso 

profiad trosgynnol y cwmwl tystion at hyn, gan nodi fod y profiad hwn yn berthnasol i brofiad 

y gymdogaeth ac i ymwybyddaieth o’r personol yng nghyd-destun y gofod yn ogystal. 
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Ymgymerais â naratifau a oedd yn berthnasol i’r gynulleidfa, naratifau perfformiadol, aml-

linellol,325 yn gymysg o arddulliau llafar a chorfforol.  Roedd fy symudiadau oll yn rhan o’r 

broses o fod yn y capel (rhedeg lan lofft, mynd tu fas, teimlo’r ffelt yn fy mysedd.)  Trwy eu 

rhoi at ei gilydd ar ddiwedd y perfformiad, fe’u tynnais allan o’u cyd-destun efallai, ond credaf 

y gellir eu categoreiddio fel gwaith gan ei fod yn rhan o fy repertoire.  Ceisiais gyfathrebu i’r 

gynulleidfa, trwy gerbyd y gwaith corfforol hwn, fod ffurf a phatrymau o symud yn bodoli yn 

y capel.  Credaf fod plethiad y naratif o lefaru, arddull sgyrsiol, storïa, a gwaith corfforol yn 

dangos bod repertoire cymdogaeth y capel yn berfformiadol aml-linellol; gymaint felly na 

allwn gael ein diffinio gan un modd o berfformiad. 

Er fy mod wedi gwneud rhywbeth gwahanol yn ystod gwasanaeth wythnosol cyffredinol y 

capeli wrth berfformio ynddynt, credaf fy mod wedi tanlinellu yn y perfformiad fod defod yn 

rhan o wead y capel, ac yn hollbresennol.  Trwy amlygu’r defodau bach sydd yn bresennol yn 

bersonol i mi yn y capel, yn ogystal â rhai y profwn fel cymdogaeth, ceisiais amlygu’r ystod 

sydd i’w gael, a pha mor bwysig yw eu cyfraniad at greu'r gymdogaeth.  Gwelais fod patrwm 

defodaidd personol, arbennig i gapel, ac arbennig i enwad, yn gallu bodoli i wahanol raddau 

gan y bobl sydd ynghlwm â’r capel.  Er bod defodau mewn capel yn ymdebygu o ran ffurf a 

chynnwys, maent wedi datblygu i fod yn arbennig i gapel, felly ni ddylid cyffredinoli’r effaith 

y mae defod, neu gyflwyno defod, yn mynd i gael ar gymdogaeth.  Roedd y rhith tryloyw a’r 

rhith realaidd yn brysur yn gyd-ddibynnol i wahanol raddau yn y gwahanol ofodoau.  Mae hyn 

yn golygu nad yr un perthynas sydd gan bobl yr Eglwys at eu capeli yng Nghymru yn 

gyffredinol; mae ymwybyddiaeth enwadol, diwylliannol a gofodol yn cyfrannu at berthynas 

â’r capel. 

Er i mi fod yn nerfus yn y cyfnod a oedd yn arwain at y perfformiadau, yn ystod y 

perfformiadau, cyrhaeddais bwynt lle y llonyddais, gan deimlo bod yr awyrgylch yn ddiogel, 

yn hafan.   Teimlais yn falch o fy ffydd Gristnogol, a bod hawl gyda fi i sefyll a thrafod hynny, 

a sawl mater personol arall wrth berfformio.  Credaf mai’r gofod lled-adnabyddus yn ogystal 

â fy nealltwriaeth greddfol fod y gymdogaeth yn gefnogol ohonaf oedd yn gyfrifol am hyn. 

                                                           
325 Ceri Sherlock, ‘Y Perfformiadol’ 2010: testun/cyd-destun a chreu traddodiad (nodiadau ymyl dalen ar 
weithgaredd theatr yng Nghymru)’ Barn, 450/451 (2000), 84-93 (t. 89) 
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Ie, dwi’n byw yng Nghaerdydd, a’n joio antur y ddinas.  Ond ma rwbeth wastod yn fy nenu 

‘nol, getre tua’r gorllewin.  Fi moen rannu rhai o’r pethe sy’n gwneud i mi edrych yn deg 

tuag at adref, y pethe sydd wedi cyfrannu at gyfoeth fy magwraeth. 

Roeddwn yn ymwybodol o ffiniau’r materion personol y roeddwn yn eu trafod.  Hynny yw, 

roeddwn am gadw at ochr dderbyniol yr hyn y credais y byddai’r gynulleidfa am weld/clywed.  

Ond mae rhan fach ohonof yn difaru na wthiais i’r ffîn ymhellach, a gosod fy hun mewn safle 

mwy bregus, a datgelu teimladau dwysach ac archwilio’r greddfol ymhellach ar ffurf gorfforol.  

A fyddwn wedyn yn gwneud yr hyn a obeithia Margaret Ames, ‘to escape middle-class 

ideology of culture and its performance and to discover radical nonconformity by spilling 

physicality, that, of necessity, must be perceived as grotesque’?326  Hynny yw, trwy adael fynd 

o’r modd disgwyliedig o berfformio mewn capel, a fyddwn wedi gallu nesáu at reddf dyfnach 

sydd yn ôl Ames yn cynrychioli anghydffurfiaeth radical?  A fyddai gadael fynd ymhellach wedi 

herio syniadau Harri Garrod Roberts ein bod yn ymddwyn mewn cytgord â safonau 

trefedigaethol?327  Fel yr esboniais yn y bennod ddiwethaf, mae Garrod Roberts o’r farn bod 

y Cymry, wedi’r Llyfrau Gleision yn 1847, wedi ceisio gwrthbrofi barn yr adroddiad drwy fynd 

ati i ymddwyn yn unol â safonau’r gormeswr yn gorfforol ac yn feddyliol, gan roi o’r neilltu 

tueddiadau radical.  Ni wyddwn beth fyddai effaith gwthio’r arddull radical i’r perwyl hwn, mi 

nac i’r gynulleidfa.  Ond wrth adlewyrchu, roedd y gwaith a oedd gen i’n barod yn teimlo’n 

arbrofol wrth ei greu, ac yn cynnig ffyrdd newydd o feddwl i’r gynulleidfa.  Credaf mai’r prif 

reswm nad oeddwn am fynd yn rhy bell gydag arddull fy mherfformiad oedd fy mod i’n 

awyddus i’r gynulleidfa i feddwl, ac ar yr un pryd i deimlo’n ddiogel.  Nid oeddwn ychwaith 

am iddynt deimlo nad oeddent eisiau creu prosiect perfformiadol eu hunain, felly nid oeddwn 

eisiau codi ofn arnynt.  Mae’r gymdogaeth wedi arfer â’r un drefn gorfforol bellach, ac ofnais 

y byddai ‘spilling physicality’ bellach y tu hwnt i’n hamgyffred.  Hynny yw, nid mynd yn groes 

i draddodiad cyfredol y capel oedd bwriad y darn, ond i ddarganfod yr hyn yw perfformiad 

yng nghyd-destun y capel Cymraeg, a’i swyddogaeth yn y broses o greu ymdeimlad o 

gymdogaeth yno. 

Wedi dechrau dod i adnabod y capeli, teimlais fod dau rinwedd gyffredinol ynglyn â natur 

anghydffurfwyr Cymraeg wedi cael eu hamlygu.  Yn gyntaf, rhinwedd diymhongar a 
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hunanamheuol a olyga y plyga’r gymdogaeth i awdurdod.  Hynny yw, yr ymateb swil o beidio 

â bod eisiau cyfrannu, ac o deimlo efallai nad yw’r hyn sydd ganddyn nhw i’w ddweud yn 

werthfawr o’i gymharu â’r hyn sydd yn cael ei ddweud gan ffigwr awdurdodol.  Dywed Harri 

Garrod Roberts ein bod fel Cymry wedi rhoi gorau i’r greddfol ac ildio i safonau moesol 

Seisnig.328  Cofier hefyd fod Franz Fanon yn trafod bod y sawl sydd wedi eu trefedigaethu dan 

anfantais yn ddiwylliannol ac yn ieithyddol.  Gall hwn fod yn symptom o beidio ‘siarad y corff’ 

yn ogystal.  Helene Cixous fathodd y term hwn, a dywed ‘write yourself: your body must make 

itself heard.  Then the huge resources of the unconscious will burst out.’329 Dywed Hasna 

Lebbady ‘For the speaking body is the woman who enters the male symbolic that she 

transforms from within, enabling her to represent herself and not simply conform to others’ 

representations of her.’330  Yn fras, mae rhywedd menyw yn cael ei weld fel diffyg (lack) gan 

y dyn, ac felly caiff corff dyn ei weld fel yr un sydd yn gywir.  Oblegid hyn, ni all menyw 

ymddwyn yn gorfforol gywir gan nad yw’n perthyn i’r corff dynol yn nhermau corfforol.  Mae 

menyw felly yn ceisio ymddwyn yn unol â disgwyliadau dyn gan bod ei chorff hi yn arall, yn 

ddiffyg.  Mae hyn yn wir hefyd wrth ysgrifennu.  Felly yr hyn y mae Cixous yn annog yw 

ysgrifennu drwy hyn er mwyn creu naratif newydd sydd yn ysgrifennu’r corff.  Ar adegau wrth 

berfformio, teimlais yn  hunanymwybodol.  Gall hyn fod oherwydd effaith y Llyfrau Gleision 

yn peri i mi ymwrthod â radicaliaeth a felly perfformio’n unol â safon nad yw’n perthyn i mi.  

Gall hefyd fod oherwydd nad ydwyf i fel menyw yn gyfarwydd â siarad fy nghorff, nac yn 

gyfforddus y gall fy nghorff fodoli y tu allan i safonau dynol. Roedd y tensiynau hanesyddol 

hyn yn dylanwadu arnaf yn berfformiadol.   

Yn ail, dengys yr awydd i efelychu safonau’r gormeswr ymgais ar foesoldeb o ran yr 

anghydffurfwyr.  Gellid dadlau mai ymgais i wella’u hunain (er mewn termau estron) oedd yr 

awydd i efelychu safonau moesol yn gorfforol a meddyliol, a bod hyn yn ymgais i gyfoesi 

anghydffurfiaeth i safonau bydol.  Felly er bod y Cymry wedi ymollwng’r â’r greddfol yng 

ngolwg Garrod Roberts, nid yw hynny o reidrwydd yn weithred nacaol fel y tybia Ames.  Efallai 

mai ymgais, ar draul ymddygiad gwbl greddfol, ydoedd i wella eu hunain, er nad oeddent yn 
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329 Hélène Cixous a Catherine Clement, The Newly Born Woman, (London: I.B Tauris & Co Ltd, 1996), t. 97  
330 Hasna Lebbady, Feminist Traditions in Andalusi-Moroccan Oral Narratives, (Basingstoke: Palgrave 
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ymwybodol ar y pryd efallai y byddai hynny’n niweidiol i’w hunaniaeth a’u diwylliant hwy gan 

eu bod yn cael eu cario gan don o drefedigaethu.  

Tybiaf fod fy mhrofiad o gynllunio a pherfformio yn y capeli arbennig wedi dadlennu elfen 

arall i berfformiad Cymraeg sydd yn greiddiol, ac yn perthyn i gymdogaethau’r capeli Cymraeg.  

Yr elfen hon yw gofal.  Mae’r ddyletswydd i ofalu am y Gymraeg, am iechyd y gymdogaeth, 

am ddyfodol y capeli, am y capeli eu hunain, ac am aelodau’n unigol, oll wedi dod yn amlwg i 

mi wrth gydweithio gyda’r capeli.  Gwelais hyn yn y croeso a gefais wrth fynd yno, a’r 

cynhesrwydd a ddangoswyd wrth ymddiried ynof.  Felly mae hyn yn fodd arall y mae 

perfformiad yng nghyd-destun capel Cymraeg yn cyfrannu at greu ymdeimlad o gymdogaeth, 

gan fod pwysigrwydd yn cael ei rhoi ar atgyfnerthu cyd-aelodau trwy werithredu’n 

berfformiadol. 

Sylweddolais, wrth berfformio yng nghapel Nazareth, fod ambell ddywediad lleol yn 

ymddangos yn fy mrawddegau, a’m hacen Cwm Gwendraeth yn dwysáu; rwy’n meddwl mai 

bod ym mhresenoldeb pobl rwy’n gyfforddus yn eu cwmni, cofio acen fy mhlentyndod yn y 

gofod, ac ymgollhâd yng nghyd-destun cymdogaethol y capel oedd y rhesymau dros hyn.  

Roeddwn yn ceisio bod yn fwy gwyliadwrus o hyn wrth berfformio gerbron yr Undodiaid 

Cymraeg ac yn Horeb, gan fy mod i am iddynt fedru perthnasu â mi, felly'r mwyaf lleol oedd 

fy acen i, y pellaf i ffwrdd roedd y cynulleidfaoedd hynny oddi wrthyf.  Credaf felly fod 

elfennau mewnol (pensaernïaeth a chymdogaeth) Nazareth wedi medru dylanwadu yn fwy 

arnaf i’n bersonol i ymgolli yn y darn, lle’r oedd y newid yn fy acen yn awgrymu fod rhywfaint 

o ataliad yn perthyn i’m  mherfformiadau yn y capeli eraill. 

Roedd pensaernïaeth capel Nazareth yn fy ysgogi i gofio cymaint yn fwy na gofodau'r capeli 

eraill.  Datgela hyn i mi nad yw pensaernïaeth capel yn gyffredinol yn ddigon i ysgogi atgofion 

penodol, a’i fod yn dibynnu ar adnabyddiaeth o’r naratif sydd ynghlwm a’r gofod penodol 

hwnnw.   

Profais gynhesrwydd y tair cymdogaeth at fy mherfformiad; wrth drefnu ac yn ystod y darn.  

Efallai fod hyn yn dyfod o elfennau hanesyddol sydd yn dylanwadu ar gynulleidfa/ 

cymdogaeth; y parodrwydd i gefnogi a chyd-dynnu.  Er bod y capeli yn wahanol o safbwynt 

lleoliadau daearyddol, roedd ymdeimlad cryf o gymdogaeth yn perthyn iddynt oll.  Yn 

gyffredinol mae’r bobl a fynycha Nazareth a Horeb yn preswylio’n agos i’r capel, felly ceir yno 
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adnabyddiaeth dda o’r ardal, o'i gilydd, ac am faterion lleol y tu hwnt i’r capel.   Cefais 

ymdeimlad yn y fan hyn fod yr adnabyddiaeth agos hon o’r gymdogaeth nid yn unig yn perthyn 

i berthynas pobl at ei gilydd, ond i’r tir a’r filltir sgwâr yn ogystal.  Dywed Yi Fu Tuan fod y 

‘topopholia’331 hwn, sef cariad person at le, yn gallu cyflyru person i deimlo’n rhan o wead 

natur. Cyplysir hyn hefyd gyda defodau yn cael eu gweithredu yma, a gwelir fod person yn 

cael ei glymu’n ddwfn at le.  Mae J.R. Jones yn nodi fod cydymdreiddiad iaith a thir yn 

hollbwysig wrth drafod cenedligrwydd a bro.  Dywed ef, ‘[y]n oddrychol, yn eneidiau dynion 

ac, felly yn wrthrychol yng nghymdeithas dyn y digwydd hyn a alwaf yn ‘gyd-ymdreiddiad’ tir 

Pobl a’u hiaith.’332  Gwelwn felly bod Jones o’r farn fod person a’i gynefin a’i iaith yn ffactorau 

sydd yn clymu at ei gilydd.  Mae’r syniadaeth hon yn crybwyll fod hyn yn digwydd yn 

wrthrychol ac yn oddrychol, a chredaf fod hynny yn cydfynd a syniadaeth Taylor am yr archif 

a’r repertoire.  Hynny yw, mae’r goddrychol yn perthyn yn ein repertoire, a’r gwrthrychol  at 

destun, neu at dir yn yr enghraifft hon.  Felly o ystyried syniadaeth Jones, gwelwn fod iaith, 

pobl, a’r tir (neu y capel yn yr ystyr hwn) gyda’i gilydd yn creu endid o berthyn i’w gilydd megis 

cenedl. 

Ni’n perthyn i fan hyn.  Dim jyst at ein gilydd fel cymdogaeth y capel, ond at y tir.  Ma 

‘na’n neud i fi deimlo’n gryf.   

Credaf mai math arall o berthyn sydd gan gymdogaeth yr Undodiaid i’w gilydd.  Maent yn 

unigolion sydd yn byw mewn dinas, ac nid yw’r capel yn bodoli fel adeilad traddodiadol ei 

wedd nag o fewn y filltir sgwâr i’r mwyafrif ohonynt.  Ond dena’r capel bobl sydd â rhesymau 

i fod yno sydd y tu hwnt i’r lleol.  Mae’r Undodiaid Cymraeg yn ffyddlon i’w gilydd yn y modd 

y parchant eu cyd-aelodau, a’r angen sydd ganddynt i ddod at ei gilydd er mwyn cyfiawnhau 

eu ffydd personol.  Sicrha’r parch a’r awydd i gyd-addoli fod yr Undodiaid yn medru goroesi 

heb eu capel traddodiadol, ac o bosib mae’r diffyg adeilad yn golygu bod rhaid iddynt 

weithio’n galetach ar greu rhith realaidd/realistig o ofod drwy gredu yn eu bodolaeth fel 

capel.  Gellid dadlau felly fod diffyg ffactorau mewnol (y lleoliad dinesig a diffyg capel eu 

hunain) yn cryfhau awydd Undodiaid Cymraeg Caerdydd i fodoli fel cymdogaeth.  Felly er bod 

yr Undodiaid yn wahanol i gapeli Nazareth a Horeb o ran math o leoliad a gofod yr adeilad, 
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rwy’n credu bod y tri chapel yn debyg yn y modd y mae arferion perfformiadol yn eu clymu at 

ei gilydd fel cymdogaethau eu capeli. 

Dywed Clifford Geertz am y broses o ddadansoddi diwylliant: ‘Cultural analysis is intrinsically 

incomplete.  And worse than that, the more deeply it goes the less complete it is.’333  Hynny 

yw, dywed fod astudio diwylliant yn broses mor gymhleth, na all fod yn orffenedig, gan fod 

adnabyddiaeth o ddiwylliant bron yn amhosibl oherwydd ei sylwedd a’i gymhlethdod.  Wrth 

lunio a pherfformio, roeddwn yn gyson yn cwestiynu fy rôl a fy rhesymeg dros ymchwilio, a’r 

dyfnach y cloddiais, dwysáu wnaeth y cwestiynu, gan obeithio canfod atebion.  Hyderaf y 

gellid cyffelybu’r hyn gyda phrofiad Milton Singer am y traddodiad hollgwmpasog, mawr.  

Teithiodd yntau i India yn 1954 i geisio darganfod a chofnodi traddodiad mawr y bobl.  

Darganfyddodd nad oedd modd cywasgu’r holl brofiadau o’r diwylliant Indiaidd i un 

traddodiad:  ‘I discovered...that the units of cognitation are not units of observation.  There 

was nothing that could be labeled Little Tradition or Great Tradition or “ethos” or “world 

view.”  Instead, I found myself confronted with a series of concrete experiences.’334  Casglaf 

efallai nad oes modd cwmpasu arferion perfformiadol a’u cyfraniad at greu cymdogaeth capel 

Cymraeg mewn un frawddeg neu gwestiwn.  Mae’r ymwybyddiaeth sydd gen i ohono’n 

ddwys, ac yn perthyn i mi ar ffurf repertoire, y perfformiadau’n rhy amrywiol, a’r syniadaethau 

academaidd y ceisiaf eu defnyddio’n codi mwy o gwestiynau na’u hateb.  Derbyniaf, ys dywed 

Singer, fod ystod o berfformiadau a geir yn y capel yn berfformiadau diwylliannol, sydd yn 

gyfres o brofiadau yn hytrach nac yn un peth.  Ond nid ydwyf yn allanolwr o anthropolegydd; 

adnabyddaf y perfformiadau diwylliannol mewn modd a fyddai’n wahanol i allanolwr.  Gwelaf 

fod fy mherfformiad unigol yn galluogi i mi sefyll yn y bwlch rhwng yr arferion perfformiadol 

a syniadau damcaniaethol a thynnu sylw at eu perthnasedd a’u hamherthnasedd i’w gilydd.     

Medrodd y profiad personol o sefyll yn y bwlch rhwng adnabyddiaeth fewnol o’r capel (fy 

adnabyddiaeth dros amser o’r gymdogaeth ynghyd â phensaernïaeth hynod capel Nazareth), 

a fy adnabyddiaeth o syniadaeth allanol (fy ymwybyddiaeth o’r modd y trafodir perfformiad 

a diwylliant yn academaidd) fod yn lletchwith ar brydiau.  Teimlais weithiau nad oeddwn yn 

perthyn i’r naill fyd na’r llall; yn endid trothwyol.  Rwy’n berson sydd yn byw yng Nghaerdydd 
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ac yn dychwelyd i gapel â syniadau academaidd yn hytrach na’n rhywun sydd ynghlwm i’r 

capel i’r graddau yr hoffwn feddwl fy mod.  Nid oeddwn yn medru llawn uniaethu gyda’r 

gymdogaeth wrth iddynt wylio fy mherfformiad gan mai fi oedd y perfformiwr.  Nid oeddwn 

ychwaith yn medru edrych yn wrthrychol ar syniadaeth allanol gan fy mod i am gredu neu 

ddarganfod rhai pethau yn fwy na phethau eraill am y math o gymdogaeth a olyga llawer i mi.  

Rwyf am ymchwilio, ac rwyf am i’r capel oroesi.  Credaf nad yw’r ymchwil a dyhead personol 

yn cyd-fynd mewn rhai ffyrdd.  I ddychwelyd at yr hyn y dywed Geertz, ni ellir dadansoddi 

profiadau diwylliannol mewn modd gorffenedig.  Oherwydd hyn mae syniadaeth Taylor, sef 

bod archif a repertoire yn ffyrdd wahanol o wybod, yn allweddol i’m ymchwil.  Hynny yw, gall 

cydnabyddiaeth o’r repertoire ddangos nad oes modd mynegi manylion hynod diwylliant 

mewn ffyrdd testunol.  Mae perfformiad yng nghyd-destun y capel Cymraeg felly yn amlygiad 

o repertoire, a gall mynegi’r repertoire dros gyfnod o amser mewn gofod arbennig beri i 

gymdogaeth agosáu at ei gilydd, y gofod, a’r perfformiad.  

 

4.5 Perfformiadau Cymdogaethau’r capeli 

Symudaf ymlaen nawr i drafod ail ran y gwaith ymarferol, sef perfformiad y tri chapel 

yn seiliedig ar eu profiad nhw.  Gofynnais iddynt greu perfformiad mewn arddull i’w 

benderfynu ganddyn nhw, gan obeithio y byddent yn dewis arddull a oedd yn adlewyrchu’r 

hyn y maent yn gyfarwydd â ac yn gyfforddus yn ei ddefnyddio.  Nid oeddwn am orfodi ffurf 

o berfformiad arnynt gan y byddai hyn yn agwedd drefedigaethol; roeddwn am iddynt ddewis 

confensiwn drostyn nhw eu hunain.  Bwriad hyn oedd archwilio sut y mae perfformiad yn 

berthnasol i brofiad cymdogaethau mewn capel, a gweld sut y maent yn dewis defnyddio’r 

perfformiadol er mwyn amlygu eu hunain.  Er mwyn gwneud hyn, byddai’r cymdogaethau yn 

defnyddio cyfuniad o’u repertoire a’u harchifau er mwyn penderfynu ar ffurf a chynnwys eu 

perfformiadau.  Yn unol â’r perfformiadau unigol, gobeithiais y byddai gwneud hyn yn 

archwilio’r profiad o fod yn rhan o gymdogaeth y capel Cymraeg mewn arddull perfformiad, 

a thrwy hyn, yn amlygu haenau o wybodaeth a fyddai’n cyfrannu at greu darlun 

epistemolegaidd o’r profiad.  Gobeithiais, ar lefel bersonol, mai mwynhau y byddai’r 

cymdogaethau yn gwneud. 
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4.5 (a) Perfformiad cymdogaeth Capel y Bedyddwyr, Horeb, Penrhyncoch 

Yn yr eiliadau hynny wedi fy mherfformiad unigol yng nghapel Horeb, cefais y cyfle 

cyntaf i synhwyro un ymateb i’r prosiect cymunedol arfaethedig.  Dywedodd rhai wrthyf fy 

mod yn dda, ac y byddent yn ei gweld hi’n anodd efelychu hynny yn eu perfformiad 

arfaethedig nhw.  Roedd hyn yn fy mhoeni oherwydd teimlais nad oedd erioed yn fwriad eu 

bod yn ceisio efelychu fy arddull o berfformiad, ond yn hytrach i greu rhywbeth ar eu liwt eu 

hunain (gan ddefnyddio ychydig o syniadaeth fy mherfformiad unigol fel dechreubwynt.)  

Roeddwn am i ganllawiau prosiect y capel fod yn weddol benagored gan fy mod am iddyn 

nhw ei berchnogi.  Ond roedd hi fel petai fy mherfformiad i wedi gosod y syniad mai dyna 

oedd yr arddull dderbyniol.   

Serch hynny, credaf i’r gweinidog ac eraill lwyddo i gymryd yr awenau a deall fod amwysedd 

fy her iddynt yn golygu y gallent lunio prosiect i’w dibenion nhw.  Roedd fy mhrosiect i, yn 

digwydd bod, yn cyd-fynd gyda blwyddyn dathlu pen-blwydd Festri Horeb yn wyth deg.  Cyn i 

mi ddechrau trafod fy mhrosiect gyda Horeb, deallais fod yna gynlluniau ar y gweill i drefnu 

rhywbeth i nodi hyn, ond nid oeddent yn siŵr beth i’w wneud.   

Roeddent yn awyddus i greu arddangosfa yn y festri i arddangos hen luniau, a gwrthrychau a 

oedd yn perthyn i hanes y capel.  I gyd-fynd â hyn, roeddent hefyd am gynnal ryw fath o oedfa 

a fyddai’n caniatáu rhannu atgofion.  Bu i mi gwrdd â phwyllgor o’r capel i drafod hyn.  Roedd 

yn gyfarfod hwylus, gyda minnau yno fel llais o’r tu-allan yn cynnig barn.  Efallai fod fy nghael 

i yno wedi galluogi’r bobl sicr, ynghyd â’r ansicr i gynnig barn heb ei fod wedi ei anelu yn 

uniongyrchol at rywun penodol.  Trwy anelu’r syniadau a’u teimladau ataf i, yr allanolwr, 

roeddent yn gwarantu na fyddent yn brifo teimladau rhywun trwy anghytuno neu fynd yn 

groes i’w syniadau.  Teimlais eu bod fy angen yno er mwyn i mi eu sicrhau bod eu syniadau yn 

ddilys ac yn dda yn hytrach nag i gynnig gweledigaeth.  Mewn gwirionedd y cwbl a wneuthum 

i oedd eu hannog i ddilyn eu syniadau ac i beidio â phoeni.  Ond deallais efallai pam y byddai 

ambell un yn poeni; anodd yw gwneud pethau newydd mewn sefydliad gan fod ffyrdd o 

berfformiad wedi ei saernïo yno dros y blynyddoedd.  Felly nid ar chwarae bach roeddwn yn 

taflu eu pryderon o’r neilltu.  Teimlais fod y sefyllfa ychydig yn anodd gan nad oeddwn yn 

meddwl fod hawl gennyf eistedd yno’n mynnu newydd-deb pan mai’r unigolion hynny oedd 
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yn adnabod eu capeli unigol nhw.  Credaf i mi yn y cyfarfod fedru annog menter mewn modd 

teimladwy a fyddai’n ofalus o deimladau unigolion. 

Cynigwyd yn y cyfarfod y gellid amrywio’r dewis o emynau a gweddïau, gan ddefnyddio rhai 

o lyfrau poblogaidd a fu’n rhan o blentyndod rai o aelodau yn y capel.  Codwyd y gallai llyfr 

Camau’r Plant fod yn darddle ar gyfer casgliad o weddïau, ac awgrymwyd y gallent gyrchu 

ambell emyn o Sŵn y Jubilee.  Credais y byddai cynnwys y rhain yn medru cyfrannu at bryfocio 

isymwybod rhai o’r gynulleidfa, gan eu hatgoffa efallai o elfennau o’u hieuenctid.  Gan y 

byddai’r gwasanaeth yn digwydd yn ystod gwasanaeth wythnosol arferol, roedd angen 

ystyried pethau mewn perthynas â’u crefydd.  Byddai dewis yr hen ganeuon a gweddïau hyn 

felly nid yn unig yn ymwneud â’u gorffennol perfformiadol nhw, ond efallai’n cynnig mynediad 

i’w hunaniaeth ysbrydol nhw, yn ymgais i brofi hieriffoni neu gwmwl tystion.  Byddai hefyd yn 

amrywio arddull leisiol y gwasanaeth o lefaru i ganu. 

Brwdfrydedd rhai unigolion a wthiodd elfen yr arddangosfa.  Trysorydd y capel oedd yn 

bennaf gyfrifol am guradu’r arddangosfa.  Roedd ganddo luniau dan wahanol benawdau 

megis ‘Yr Ysgol Sul’, gydag ambell i hanesyn personol neu ychydig linellau yn esbonio rhai 

lluniau ymhellach.  Cafwyd hen lyfrau o amgylch y lle, ac un gwrthrych trawiadol oedd 

brodwaith o’r capel a wnaethpwyd gan hen Fam-gu i un o flaenoriaid y capel.335 

Llwyddwyd i ddenu dros ddwsin i gyfrannu at yr ‘Oedfa Hel Atgofion’.  Bu i mi fynd i Horeb yr 

wythnos cyn hynny, rhag ofn fod pobl eisiau trafod eu hatgofion neu fynd dros yr hyn yr 

roeddent am ei ddweud cyn eu cyflwyno’n gyhoeddus yr wythnos ganlynol.  Ond roedd pawb 

yn hapus, ac felly nid oedd rhaid i mi gymryd arweiniad o arddull na naratif eu hatgofion, gan 

adael iddynt hwy benderfynu.  Ysgrifennais hefyd ychydig nodiadau ar gyfer y cyfranwyr ar 

ddarn o bapur a’i rhoi iddynt.  Gwnes hyn wedi clywed rhai a ddaeth i’n cyfarfod yn mynegi 

pryder y byddai rhai unigolion yn siarad am eu hatgofion am gyfnod rhy hir.  Gan fod cynifer 

yn hapus i rannu atgofion, meddyliais hefyd y gallai fynd yn wasanaeth hir.  Mae natur adrodd 

stori yn golygu y gall fynd yn hir neu’n fympwyol heb sylweddoli.  Felly penderfynais nodi ar y 

papur fod cyfyngiad o bum munud i bob person.  Byddai hyn yn sicrhau digon o amser iddynt 

                                                           
335 Dywedodd y blaenor yma wrthyf y bu’r llun ar goll.  Tra’n taflu pethau o’r capel wrth iddynt drîn pydredd 
sych, daethpwyd o hyd iddo, gan feddwl bod ôl gwaith arno.  Roedd yn llawn sbôrau, ond fe’i drîniwyd a’i osod 
yn y Festri.  Aeth y blaenor i gwrdd gweddi yn y Festri yn fuan wedi hynny, a dyna hi’n gweld y llun o’i blaen.  
“Dorres i lawr” medde hi, oherwydd iddi gael ei hatgoffa o gysylltiad emosiynol, teuluol y llun.  Cafodd y llun ei 
ail-fframio a’i osod yn rhan o’r arddangosfa.   
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ddatgelu hanfod eu hatgofion, ond ag ymwybyddiaeth nad oedd amser gyda nhw i’w 

wastraffu.  Ychwanegais yn y nodiadau y gallai’r person sydd yn codi i rannu atgof fynd i ardal 

wahanol o’r llwyfan neu’r capel i’r person blaenorol.  I mi, roedd hyn yn bwysig er amrywiad 

ffocws i’r gynulleidfa yn fwy nag unrhyw beth, ond eto, awgrym oedd hyn ac mi adawais y 

penderfyniad yn nwylo’r cyfranwyr.  Gofynnais hefyd am ganiatáu tynnu lluniau o’r 

perfformiad.336  Gofynnais iddynt siarad mewn llais clir (gan nad yw rhai ohonynt efallai yn 

gyfarwydd a siarad yn gyhoeddus ers eu dyddiau yn yr ysgol Sul.)  Atgoffais, yn y nodyn hefyd, 

mai gweithgaredd i’w fwynhau oedd hon, ac y gobeithiais fod pawb yn cofio hynny uwchlaw 

unrhyw beth arall.  Trefnais ryw fath o raglen syml a oedd yn nodi dymuniadau rhai cyfranwyr.  

Er enghraifft, roedd un wedi gofyn a fyddai’n bosibl mynd yn gynt yn y gwasanaeth gan ei bod 

yn dioddef o nerfau, ac roedd un arall am ddarllen dwy gerdd, felly credais y dylid rhannu'r 

rheiny er amrywiaeth.  

Wrth glywed yr atgofion roedd y cyfranwyr yn gobeithio eu trafod yr wythnos ganlynol, synais 

at gynifer y bobl nad oeddent o Benrhyn-coch yn wreiddiol, ac a oedd am rannu stori am eu 

capeli gwreiddiol nhw.  Tybiais fod Penrhyn-coch yn bentref gwledig lle byddai cenedlaethau 

o’r un teuluoedd yn byw; yn debycach i Bontyates yn y modd hwnnw.  Ond roedd yr hanesion 

oll yn adlewyrchu acenion ac enwadau gwahanol.  Felly nid dathlu eu cysylltiad penodol at 

gapel Horeb y dewisodd pobl ei wneud, ond dathlu eu cysylltiad at ei gilydd drwy rwydwaith 

o enwadau, yr Eglwys o bobl felly.  Credaf mai rheswm posibl dros hyn yw ein bod yn adnabod 

ein milltir sgwâr mewn modd dwysach nag unrhyw diriogaeth wedi hynny.  Dywed Mike 

Pearson hyn wrth ystyried y modd y trafoda D.J. Williams y term ‘milltir sgwâr’ mewn 

perthynas â’i blentyndod: ‘Dyma dir cyfarwydd ein blynyddoedd cynharaf, y tir yr ydym ni’n 

ei adnabod yn fanwl, ac yn fanylach nag y byddwn yn adnabod unman arall byth’337  Hynny 

yw, mae’r adnabyddiaeth hon o filltir sgwar ein hieuenctid wedi ei fewnblannu ynom, ac yn 

creu cymaint o argraff ac atgofion fel nad yw’n bosibl adnabod yr un man yn y fath fodd eto.  

Adnabu aelodau’r gymdogaeth gapeli eu plentyndod yn fanwl, mewn modd dwysach efallai 

na’u capeli cyfredol.  Efallai fod hynny yn rheswm pam fod gen i gymaint o atyniad at weithio 

yng nghapel Nazareth; mae’n ddaearyddol yn rhan o’m milltir sgwâr, ac mae’r bobl a’r math 

o gymdeithasu y gwnes yn nodweddiadol o’m magwraeth.   

                                                           
336 Gwnaethpwyd hyn yn y tri chapel.   
337 Mike Pearson, ‘D.J. a fi’, Gwerddon: Cyfnodolyn Academaidd Cymraeg, 1, Rhif 1, (Ebrill 2007), 14-26  (t. 15) 
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Gofynnodd y gweinidog i mi pan oeddem yn y cyfarfod a fyddem yn hapus i ddweud gair ar 

ddiwedd yr Oedfa Hel Atgofion.  Eglurais wrthi gan eu bod nhw wedi bod mor ddyfal yn paratoi 

eu hunain heb fod angen i mi gamu i mewn rhyw lawer efallai nad oedd angen i mi ddweud 

gair - mai eu prosiect nhw ydoedd bellach.  Ond dywedodd mai fi oedd yr ysgogiad, ac yr hoffai 

petawn yn dweud gair wrth gloi.  Wrth gwrs, roeddwn yn hapus i wneud.   

Agorwyd y Festri o ddau o’r gloch i bump o’r gloch yn ystod yr wythnos cyn yr oedfa Hel 

Atgofion, a denwyd llawer i’w weld, gan gynnwys yr ysgol leol.  Dewisodd y capel farchnata’r 

arddangosfa a’r oedfa yn helaeth, gan hysbysebu yn y cylchgrawn cenedlaethol Golwg, 

papurau lleol Y Tincer a’r Cambrian News, a denu rhaglen gylchgrawn prynhawn S4C Wedi 3 i 

ddod i’w ffilmio.  Trwy ymdrechu i roi eu digwyddiadau ar goedd, credaf eu bod yn falch o 

arddangos hunaniaeth eu cymdogaeth a’u hymdrechion gyda’r arddangosfa yn genedlaethol. 

Ar ddydd Sul y 14eg o Ionawr, cyrhaeddom y capel am ddau o’r gloch yn barod i’r cwrdd 

gychwyn hanner awr yn hwyrach.  Fe’m croesawyd i ofod ychydig yn wahanol i’r hyn yr 

ydoedd yr wythnos flaenorol ac yn ystod fy mherfformiad i yn yr haf, gan fod y cadeiriau wedi 

eu gosod yn hanner cylch o amgylch y llwyfan yn hytrach nag yn y tair ochr arferol, gan 

ganiatáu llai o ofod rhwng y cadeiriau yn ogystal.  Dadlennodd hyn ymgais i greu naws agos 

rhwng y perfformiwr a’r gynulleidfa.  Roedd gosod y cadeiriau felly hefyd yn awgrymu i’r 

gynulleidfa fod rhywbeth gwahanol i’r arfer yn mynd i ddigwydd.   

Rhoddodd y gweinidog agoriad byr i’r oedfa.  Daeth y cyfrannwr cyntaf lan yn fuan wedyn, 

gan gyflwyno cerdd o’i gwaith ei hun am hanes y Festri.  Yna daeth y ddau nesaf i’r platfform, 

gan wneud sesiwn holi am fagwraeth un ohonynt yn Alltyblaca a oedd yn rhan o’r Smotyn Du 

Undodol.  Daeth aelod arall i’r llwyfan, yn siarad yn ymlaciedig iawn am ei fagwraeth yng 

Nghasnewydd a’i gysylltiad â chapel Llanddewi.  Wedyn mi ddaeth y cyfranydd nesaf, a 

hithau’n siarad am ei magwraeth fel Eglwyswraig yn Llanymynech cyn priodi Gweinidog y 

Bedyddwyr.  Cyflwynodd aelod arall ychydig weddïau o Gamau’r Plant, a chanwyd emyn, cyn 

i aelod arall ddod i’r llwyfan â llawn basged o greiriau fel sbardun i’w straeon am ei magwraeth 

yng nghapel Darowen.  Gyda’i gilydd y daeth y ddau nesaf i’r llwyfan gan gyflwyno yn eu tro 

ychydig o straeon am eu capeli genedigol nhw ym Mhorthmadog; gydag un yn sôn am gapel 

y Tabarnacl yn benodol, a’r llall am gapel y Garth (sydd bellach wedi uno â’i gilydd i greu capel 

y Porth.)  Daeth y cyfrannwr nesaf i sôn am ei phrofiad o gael ei magu ym Moria, Glanadda, 
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Bangor, ac wedyn daeth aelod arall i drafod rhai atgofion am ei fagwraeth yn Fedyddiwr ym 

Methania Aberteifi. Trafododd un arall y profiad o fod yn Fethodist yng Nghapel y Gad, Sir 

Drefaldwyn, o’i gymharu â’r profiad yng nghapel Horeb, wedyn rhannodd cyfrannwr arall 

gerdd o’i gwaith yn sôn am Gapel Horeb heddiw. 

Roedd cynnwys yr atgofion yn drawiadol ac amrywiol.  Trafodwyd llawer o bethau bach hynod 

a oedd fel arfer yn deillio o straeon plentyndod.  Yn aml cafwyd manylion hyfryd a oedd yn 

cyfoethogi stori; yn esgidiau sgleiniog, yn lampau olew ac yn losin.  Sylwais ar y chwerthin neu 

edrychiadau gan y gynulleidfa wybodus, cynulleidfa a oedd yn rhannu’r hanesion tebyg ond o 

ardaloedd gwahanol yng Nghymru.  Ys dywed Pearson, roedd hyn yn ‘shared 

acknowledgement’,338 hynny yw, yn ddealltwriaeth o brofiad yn seiliedig ar brofiadau tebyg. 

Roedd rhai cyfranwyr yn agored ynglŷn â’u ffydd, ac yn fodlon trafod teimladau personol 

mewn modd didwyll a phersonol.  Er enghraifft, rhai yn sôn am sut y bu iddynt gyrraedd ffydd, 

teimladau o hiraeth, neu ymateb i fedydd.  Credaf fod hyn yn ddewr, ond hefyd yn arddangos 

ymddiriedaeth lwyr yn y gynulleidfa.  Efallai bod trefniant y cadeiriau, yn ogystal ag 

adnabyddiaeth y gynulleidfa o’i gilydd, wedi cyfrannu at greu naws o rannu.  Roedd y 

gymdogaeth a’r bensaernïaeth a’r unigolyn a’i deimladau felly yn bwydo ac yn cryfhau ei 

gilydd. 

Rhwng pob eitem, roedd synnwyr cryf o eisiau cydnabod cyfraniad yr unigolyn.  Roedd yna 

ebychiadau o werthfawrogiad, ac roedd hi fel petai pobl am wneud rhywbeth, ond heb fod yn 

sicr beth.  Efallai y byddai cymeradwyaeth wedi bod yn addas, ond ni chafwyd hyn.  Efallai nad 

yw pobl wedi arfer â chymeradwyo mewn digwyddiadau yng nghapel Horeb.  Teimlaf efallai 

fod cymeradwyaeth yn cael ei gysylltu â pherfformiad neu amodau theatraidd.  Credaf y 

synhwyrwyd fod yr hyn a dystiom y tu hwnt i berfformiad mewn modd theatraidd, neu yn ei 

ragflaenu o safbwynt arddull cyflwyno’r cyfranwyr.  Hynny yw, roedd ei ddidwylledd yn 

wahanol i’r hyn a gysylltwn gyda pherfformiad yn arferol, yn mynd y tu hwnt iddo.  Efallai y 

gwelwyd mai pobl oedd yma, nid perfformwyr.  Yn siarad ar goedd, ond yn cyflwyno’u hunain 

yn hytrach nag unrhyw gymeriad allanol.   

                                                           
338 Pearson, Site Specific Performance, 2010, t. 64   



 
 

168 

Wedi i’r cyfraniadau orffen, es i’r llwyfan i ddweud fy narn i.  Nid oeddwn wedi gor-baratoi 

gan fy mod am ymateb yn ddidwyll i’r cyflwyniad.  Gofynnais i bawb gymeradwyo; o fod yn 

eistedd yn eu plîth, roeddwn yn teimlo fod y gynulleidfa angen modd o ddangos eu 

gwerthfawrogiad i’r cyfranwyr rhywsut am eu didwylledd.  Diolchais wedyn i’r cyfranwyr, ac 

wedyn i’r gynulleidfa am greu naws agored.  Diolchais unwaith eto i’r gweinidog a’r capel am 

fy nerbyn i a’m mhrosiect, a’i ddatblygu.  Wrth iddo ddod yn amlwg yn y cwrdd yn yr wythnos 

flaenorol mai atgofion o gapeli eraill y byddai’n ymddangos gan fwyaf, roeddwn am sicrhau 

nad meddwl yn hiraethus am y capeli hyn a’u gorffennol y byddai’r cyfranwyr a’r gynulleidfa.  

Roeddwn am yn hytrach iddynt gofio yn ôl dan wenu am yr holl atgofion hyn, ond dathlu hefyd 

yr hyn oedd yn eu huno yng nghapel Horeb.  I mi, roedd yn bwysig iddynt feddwl am y 

gorffennol, presennol a’r dyfodol fel cwlwm, gan gofio pwysigrwydd pob elfen.  Teimlais 

braidd yn bregethwrol wrth wneud hyn, ond teimlais hefyd gan fod y gweinidog wedi gofyn i 

mi ddweud rhywbeth fy mod i eisiau cyfrannu, nid dweud pethau arwynebol yn unig: 

  “Un peth bach i orffen.  Er cyn bwysiced yw edrych ‘nol ar ein hatgofion a’u mwynhau, 
ma’n rhaid i ni gofio cael cydbwysedd rhwng y gorffennol, presennol, a’r dyfodol.  Gadewch 
i’r atgofion yma gryfhau’r modd y’ch chi’n teimlo am y gorffennol, eich cynorthwyo i 
fwynhau a dathlu cymdogaeth y capel yn y presennol, a’ch helpu i adeiladu a diffinio’ch 
dyfodol.” 

Clôdd ysgrifennydd cyffredinol Undeb y Bedyddwyr yng Nghymru, y gwasanaeth.  Eto, 

diolchodd am y cyfraniadau.  Teimlais fy nghalon yn fy ngwddf wrth iddo gyfeirio at y cwmwl 

tystion yn ein gwylio o’r galeri; nid oeddwn i wedi trafod hyn gyda’r gymdogaeth o gwbl.  

Teimlais eto’r cyswllt â’r teimladau trosgynnol o berthyn i linach, sydd yn fy mhrofiad i yn 

bresennol wrth drafod achau mewn gofod cyfarwydd.  Dengys hyn hefyd ddylanwad yr ysbryd 

a’r llety,339 chwedl Pearson a McLucas, sef nad oes modd dianc oddi wrth yr hyn y mae’r llety’n 

ei gynnig wrth berfformio yno.  Credaf fod yr ymwybyddiaeth o’r profiad trosgynnol yn 

rhywbeth sydd yn bresennol iawn i ni fel capelwyr, ac yn cynnig esboniad dros ein hymlyniad 

at y syniad o ddyletswydd at gapel, ond hefyd yn cyfrannu at y wefr o’n hymwybyddiaeth o’r 

dwysedd sydd o’n hamgylch yma.  Mae hyn yn repertoire, yn digwydd mewn ffyrdd sydd y tu 

hwnt i fynegiant testunol, ac yn clymu unigolyn a’i deimladau at yr adeilad a’r gymdogaeth.   

                                                           
339 Pearson, Perfformio Safle-Benodol, 2013, t. 147 
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Wedi’r gwasanaeth, cafwyd te yn y festri;  cyfle i gymdeithasu, i ddiolch ac i bori dros yr 

arddangosfa.  Cyrchwyd cerdd annisgwyl o fag un aelod, a oedd yn canmol ymdrechion pawb 

i greu’r arddangosfa ac i finnau am fy ngwaith.  Roedd pobl yma’n sgwrsio a chwerthin ar hen 

luniau o’u hunain, neu’n rhyfeddu at ddogfennau hynach fyth.  Ategodd hyn at fy nheimlad 

fod ffurfioldeb capel yn diflannu yn y festri, a bod mynegiant yn fwy anffurfiol yno.  Efallai 

mai’r rheswm am hyn yw bod defodau perfformiadol y capel yn rhai mwy ffurfiol; yn ddefodau 

newid byd a’r arfer addoli mewn patrymau sefydlog.  Roedd y gallu i ymateb yn reddfol yn 

fwy presennol nag ydoedd yn amodau’r gwasanaeth hel atgofion.  Un o ddefodau’r festri yw 

gweini te.  Defod anffurfiol yw hi, ac eithrio rôl y gwragedd sydd yn gweini, nid yw defod y te 

wedi ei strwythuro, felly gall pobl ymlacio o fewn iddo.  Ymddengys felly fod yr awyrgylch 

mewnol yn y capel yn rhywbeth gwahanol i’r awyrgylch mewnol yn y festri, gyda’r festri yn 

caniatáu amrywiaeth ffyrdd o fynegiant. 

 

4.5 (b) Perfformiad cymdogaeth Capel Annibynnol Nazareth 

Roeddwn i’n gobeithio, trwy benderfynu cyd-weithio gyda chapel Nazareth, y byddai’r broses 

yn un gymharol hawdd.  Credaf y teimlais fel hyn gan fy mod mor gyfarwydd â’r gymdogaeth 

a’r gofod.  Ond yn anffodus, nid oedd y broses mor syml â hynny, a chredaf mai’r broblem 

fwyaf oedd fy mod i’n adnabod y gymdogaeth yn rhy dda, ac yn ymwybodol o rôl unigolion o 

fewn iddi.  Credaf felly fy mod yn ceisio meddwl am deimladau unigol wrth fynd ati i drafod y 

digwyddiad, gan wybod beth oedd yn apelio at chwaeth pobl, a’r hyn na fyddai unigolion yn 

gyfforddus yn ei wneud yn hefyd.  Roedd yr adnabyddiaeth rhyngom yn rhywbeth a oedd yn 

fanteisiol pan oeddwn yn gwneud y cyflwyniad unigol oherwydd roedd gwneud trefniadau 

gyda nhw yn hawdd, ac roeddent yn deall ac wedi tystio i rai o’r straeon.  Ond rwy’n meddwl 

bod y cysylltiad rhyngom wedi gwneud iddynt deimlo’n lletchwith ynglŷn â mynegi’r hyn 

roeddent eisiau ei greu fel digwyddiad grŵp, yn awyddus i’m mhlesio i fel cyd-aelod yn 

hytrach nag i feddwl yn annibynnol.  Nid beirniadaeth yw hyn; i’r gwrthwyneb, mae’n 

arddangos fod y cyd-gyfranogi a’r awydd i ofalu yn rhan o ffydd y capel hwn. 

Cyn y Nadolig bu i mi roi cyhoeddiad yn y capel y byddwn yn dod atynt i drefnu cyfarfod yn y 

flwyddyn newydd i drafod syniadau am y prosiect, a’u hatgoffa i ddal ati i feddwl am eu 

hatgofion a’r math o ddigwyddiadau yr hoffent gynnal.  Ond roeddent yn amlwg yn ansicr am 
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yr hyn roeddwn yn gofyn iddynt wneud.  Pryderais eu bod yn ofni’r prosiect a’i amwysedd.  

Wedi sgwrs breifat gyda sawl aelod, daeth yn amlwg y byddai’n gyffredinol well gan y 

gynulleidfa petawn i’n rhoi mwy o arweiniad iddynt ar y prosiect. 

Rwy’n meddwl bod cael festri newydd a glan i chwarae ag ef yn peri dryswch hefyd.  Roeddent 

am gynnal digwyddiad yno o leiaf bob deufis.  Ond gan nad oeddent wedi defnyddio’r lle ar ei 

newydd wedd eto, nid wyf yn credu eu bod yn gwybod pa fath o beth i’w gynllunio yno.  Hynny 

yw, nid oedd patrwm yn cael ei argymell gan wedd y gofod o’r modd y gellid ymddwyn yno.   

Yn nhermau Lefebvre, roedd y di-dreiddiad tryloyw efallai’n rhy dryloyw ar y pwynt hwn gan 

nad oedd cliwiau gwrthrychol y gofod realaidd gan y gymdogaeth i  weithredu’n berfformiadol 

yno. 

Roeddwn yn y cwrdd wythnosol wrth iddynt drio trefnu dyddiad am bryd o fwyd yn y festri, 

fel math o ddigwyddiad i’w hagor.  Roedd yr ysgrifenyddes yn holi’r gynulleidfa am eu 

hargaeledd ar ddyddiadau posib ym mis Tachwedd, ac roedd hyn yn profi’n anodd rhwng yr 

holl ymrwymiadau oedd gan bobl.  Dywedodd un o aelodau hyna’r capel ‘Dywedwch chi beth 

yw’r dyddiad a ‘na fe,’ a daeth synau cefnogol wrth y gynulleidfa i gyfeilio’r gosodiad hwn.  

Penderfynais ddilyn yr un trywydd felly a gosod dyddiad ar gyfer y digwyddiad. 

Penderfynwyd y byddem yn cynnal noson anffurfiol yn y festri i drafod atgofion.  Byddai’r 

digwyddiad yn cael ei gynnal ar nos Wener yr 17eg o Chwefror.  Penderfynais ofyn i bobl i 

ddod ag atgof neu stori am y capel i’w rannu, ac mi wnes i eu hannog hefyd i ddod â llun neu 

wrthrych yn ymwneud â’r capel.  Teimlais y byddai gwneud hyn yn gwneud i’r cyfranwyr i 

deimlo’n llai hunanymwybodol wrth drafod atgof neu stori gan fod ganddyn nhw rhywbeth i 

afael ynddo y byddai’n tynnu’r sylw oddi arnynt.  Credais y dylai’r noson orffen gyda sesiwn 

ganu.  O adnabod cymdogaeth y capel, rwy’n ymwybodol, er eu bod yn fach o ran nifer, eu 

bod yn mwynhau canu ac yn dda am wneud hynny.  Felly roeddwn i’n meddwl y byddai cael 

sesiwn ganu yn apelio atynt.  

Ysgrifennais lythyr a’i ddanfon at yr ysgrifenyddes i’w ddarllen yn ystod cyhoeddiadau’r capel 

i roi rhybudd i bobl o’r dyddiad ac i roi syniad iddynt o beth allent baratoi.  Bu’n rhaid newid 

y noson i fis Mawrth am sawl rheswm bach, ac nid oedd hynny’n broblem i mi.  
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Doedd pobl dal ddim yn siŵr sut i labelu’r noson; a doeddwn i ddim chwaith.  Roeddwn yn 

ymwybodol ar y pwynt hwn fod pobl yn edrych ataf am arweiniad, ond eto roeddwn i am lynu 

at fy syniadaeth i mai rhywbeth sy’n ffrwyth eu dymuniad nhw y dylai’r digwyddiad fod.  

Dywedodd fy Mam wrthyf fod rhai posteri yn y capel ac mewn ychydig o siopau lleol yn 

hysbysebu’r digwyddiad fel ‘Noson gyda Rhiannon’.  Awgrymodd fy Mam y dylwn newid hyn 

i ‘Noson Atgofion’.  Cytunais; nid oeddwn am i bobl ddisgwyl i mi fod yng nghanol yr holl noson 

yn arwain ac yn rhannu fy straeon i.  Felly gwnes i bosteri, a dosbarthodd fy Mam nhw yn y 

capel, y Neuadd Bentref, y Swyddfa Bost, a’r Garej.  Postiodd ambell un trwy ddrws ambell 

aelod o’r capel, neu ambell berson oedd â chysylltiad â’r capel ond heb fod ers tro.  Gan ei 

bod yn fam i fi, ac mae’n siŵr, am i’r noson a oedd yn gysylltiedig â mi fod yn llwyddiant,  

cysylltodd â rhai pobl i sicrhau bod rhywun yn mynd i gymryd rhan; un gŵr yn benodol i 

ddangos clipiau fideo/lluniau, a dau arall er mwyn sicrhau bod rhywun yn mynd i wneud 

rhywbeth ar y noson.   

Mewn ymgais i geisio denu rhai o fy nghenhedlaeth i i’r noson, cysylltais gyda rhai o’r plant 

roeddwn yn arfer mynd i’r ysgol Sul gyda nhw ar y rhwydwaith cymdeithasol 'Facebook' i’w 

hysbysu o’r digwyddiad.  Ni chefais ymateb oddi wrth y mwyafrif helaeth ohonynt.  Roeddwn 

yn disgwyl hyn, gan nad wyf wedi gweld llawer ohonynt ers tua phymtheg mlynedd.  Bu i ddwy 

ymateb; un yn ymddiheuro nad oedd hi’n meddwl y gallai fod yno, a’r llall yn ymddiheuro 

hefyd, ond yn nodi un o’i hatgofion hi o’r capel a’r ysgol Sul.  

Mewn amgylchiadau anffodus, bu’n rhaid gohirio’r noson fis Mawrth.  Bu farw un o aelodau’r 

capel, ac roedd yr angladd wedi ei drefnu’r un diwrnod.  Hyd yn oed os na fyddai’r angladd y 

diwrnod hwnnw, ni chredaf y byddai pobl wedi bod yn awyddus i ddathlu’r gymdogaeth 

mewn amgylchiadau trist felly.  Penderfynwyd ar ddyddiad ar ddiwedd mis Ebrill yn lle.   Daeth 

y 27ain o Ebrill, ac felly hefyd y cwestiwn o sut i ddogfennu’r peth yn amlwg.  Roedd y festri 

wedi ei weddnewid ac yn wahanol iawn i festri fy mhlentyndod fel y gwelaf hi yn fy mhen, 

gyda’r muriau bellach wedi eu gwyngalchu, gydag ambell lun arnynt yn hytrach na’r murluniau 

a gofiaf i.  Roedd ambell bentwr o drugareddau, a’r cwpwrdd mawr wedi mynd.  Yr un byrddau 

a chorau sydd yno, a’r llawr nad yw bellach wedi ei garpedu ond wedi ei ddinoethi i fod yn 

bren.  Roedd agor y drws iddo yn brofiad rhyfedd i ddechrau, ond wedi rhai eiliadau o 

ddygymod â’r celfi newydd a’r gwynt paent, a theimlo fy nhroed ar y llawr pren yn hytrach 

na’r carped, daeth popeth yn gyfarwydd unwaith eto.  Gwelais dwy aelod o’r capel yn brysur 
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yng ngofal y te yn y gegin fach sydd yn ystafell yng nghefn y festri, ac mi atgoffodd hynny mi 

o fwrlwm y gymdogaeth ac mi wnaeth hynny gynorthwyo newid y gofod yn lle, chwedl 

Tuan.340  Hynny yw, roedd y gofod, er yn wahanol i mi o ran gwedd, yn cael ei drawsffurfio i 

gynrychioli ysbryd y gorffennol oherwydd gweithgaredd y gymdogaeth yno.  Y gymdogaeth 

felly oedd yn creu’r lle.    

Gosodwyd rhai o’r byrddau sydd fel arfer ar wasgar at ei gilydd i greu un bwrdd mawr gan 

obeithio y gallai pawb eistedd o’i amgylch, yn gydradd, gan obeithio y byddai’r trefniant hwn 

yn ysgogi’r rhannu atgofion.  Efallai fod y bwrdd hwn ar ryw lefel yn adlewyrchu’r 

Annibynnwyr yn y modd eu bod yn rhoi pwyslais ar gydraddoldeb.  Gosodwyd bwrdd hir ar 

un wal yn yr ystafell, gyda’r gobaith y byddai pobl yn gosod unrhyw luniau neu greiriau oedd 

yn eu hatgoffa o’r capel yn fan honno.  Roedd bwrdd arall ger y gegin ar gyfer cacennau a’r 

cwpanau te.  Daeth un o Ddiaconiaid y capel, a gŵr sydd wedi treulio amser yn recordio’r 

gwasanaethau Nadolig ar fideo, a’i gyfarpar i’r festri, i’n galluogi ni i weld rhai clipiau o’r 

gwasanaethau hyn.  Bwriadodd daflunio hyn ar un o waliau moel y festri.  Roedd wedi mynd 

i’r drafferth hefyd o roi casgliad helaeth o luniau o wahanol bobl mewn gwahanol gyfnodau 

at ei gilydd, i’w taflunio wrth i bobl gyrraedd.  Roedd hyn yn syniad gwych ganddo, oherwydd 

roedd yn sbardun hyfryd i’r gymdogaeth drafod eu hatgofion yn anffurfiol wrth gyrraedd, gan 

geisio cofio pa flwyddyn oedd hi, ac unrhyw ddigwyddiadau eraill a oedd yn cyd-fynd ag atgof 

y llun.  Paratôdd organyddes y capel weithgared ddiddorol ar gyfer y canu’r noson honno.  

Lluniodd restr o’r hyn roedd hi’n meddwl roedd deg emyn mwyaf poblogaidd cymdogaeth y 

capel.  Rhoddodd y deg hyn i lawr ar siart, a gosod hwnnw ar îsl (îsl roeddwn i’n ei gofio yn 

dal siartiau sol-ffa yn y festri.)  Ei bwriad oedd i ni ganu pennill o bob un, yna byddai pawb yn 

pleidleisio am eu hoff un, a fyddai’n cael ei ganu yn ei gyfanrwydd ar ddiwedd y noson.  Daeth 

oddeutu ugain o bobl.  Nid oedd lle i bawb o amgylch y bwrdd, ond roedd pobl i’w gweld yn 

hapus yn eistedd mewn rhes y tu-ôl i rheiny wrth y bwrdd, neu mewn man cyfagos.  

Wedi i bawb gyrraedd a setlo, dywedais air o groeso.  Er roeddwn wedi cesio darbwyllo’r capel 

i gymryd perchnogaeth o’r noson, roeddent dal fel petaent yn disgwyl i mi ddechrau, ac 

arwain y peth.  Esboniais am fy ymchwil yn fras iawn, ond ceisiais ddarbwyllo’r aelodau mai 

prif fwriad y noson oedd iddyn nhw fwynhau, ac nad oedd gennyf unrhyw ddisgwyliadau y tu-
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hwnt i hynny.  Ceisiais beidio â rhoi mwy o drefn na hynny ar y noson, gan roeddwn yn 

awyddus i bethau lifo’n anffurfiol.  Ond roeddwn wedi paratoi ychydig o benawdau y gallwn 

fod wedi eu rhoi fel sbardun trafodaeth petai angen. 

Ynghynt yn yr wythnos, bu i mi ffonio un o’r diaconiaid sydd fel arfer yn gwneud y 

cyhoeddiadau yn y cwrdd, i ofyn iddi a fyddai’n fodlon dechrau’r noson gydag atgof.  Roeddwn 

yn poeni pwy fyddai’n fodlon siarad yn gyntaf, gan fod hynny yn gallu bod yn brofiad anodd.  

Dechreuodd hi’r noson felly, gan sôn yn bennaf am gael ei derbyn fel aelod i’r capel.  Nid oedd 

unrhyw un wedi cymryd yr awenau wedi iddi hi orffen fel roeddwn yn ei obeithio; hyderaf mai 

un rheswm am hyn oedd oherwydd ei bod yn darllen o bapur.  Camodd fy mam i’r adwy gydag 

atgofion a oedd ganddi am rai gwrthrychau roedd hi wedi dod â gyda hi fel modd o edrych ar 

berthnasedd rhai damcaniaethau at y profiad ymarferol.  

Un o’r gwrthrychau y soniodd fy mam amdano oedd cwdyn bach i’w roi o amgylch ei gwddw 

a oedd yn cael ei ddefnyddio mewn Eisteddfodau a gynhaliwyd yn y capel pan roedd hi yn yr 

ysgol Sul.  Petaech yn gwneud yn dda yn yr Eisteddfod, byddech yn derbyn rhywfaint bach o 

arian i’w roi yn y cwdyn.  Wrth sôn am yr ysgol Sul, teimlais fod drws wedi agor, gan y 

dechreuodd bobl sôn am amryw atgofion am eu profiadau nhw o’r ysgol Sul.  Credaf y gall 

siarad am brofiadau diniwed y gorffennol pell megis yr ysgol Sul fod yn hawdd gan eich bod 

wedi eich datgysylltu oddi wrth benderfyniadau y gwnaethoch fel plentyn, sydd yn wahanol 

wrth gwrs, i drafod materion cyfredol.  Roedd y pwnc yn boblogaidd felly. 

Dywed Michael Wilson y gall y grefft o storïa weithiau ganolbwyntio’n ormodol ar edrych ar 

y gorffennol mewn termau delfrydol ‘Very often the storytelling movement, or elements 

within it, have been guilty of viewing the past through rose-tinted spectacles with a whismical 

nostalgia about ‘the good old days’, while forgetting that they were also ‘the bad old days’’.341  

Er ei fod yn cyfeirio at storïa fel symudiad perfformiadol sydd a strwythur benodol iddo, 

hyderaf y gellid cymhwyso barn Wilson at y profiad o storia’n gymdeithasol yn ogystal.  Gall 

edrych ar y gorffennol fel dyddiau da beri i’r presennol deimlo’n dila.  Cwestiynais fy 

mhenderfyniad dros awgrymu eu bod yn gwneud noson hel atgofion felly, yn enwedig o gofio 

mai festri newydd oedd ganddynt.  A oedd gofyn iddynt ystyried hen atgofion o’u mynegiant 

diwylliannol yn mynd i helpu iddynt weld y festri fel gofod newydd amlbwrpas, neu beri iddynt 
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hiraethu am yr hen un?  A ddyliwn i fod wedi gofalu nad noson o hiraethu am y dyddiau a fu 

oedd hwn?  Ond credaf fod y ffaith fod y gymdogaeth wedi dod at ei gilydd i gynnal 

gweithgaredd ar ffurf newydd yn sicrhau fod y digwyddiad yn digwydd yn y presennol.  Nid 

cynnyrch oedd y digwyddiad, ond ‘proses’,342 gyda gweithgarwch perfformiadol yn 

atgyfnerthu’r gymdogaeth o’r newydd. 

Teimlais ryddhad fod pobl yn siarad a chwerthin, gan mai dyna roeddwn yn gobeithio y 

byddai’n digwydd.  Roedd llawer mwy o’r gymdogaeth hon wedi mynychu capel Nazareth ers 

pan oeddent yn ifanc, o’i gymharu â chyfranwyr capel Horeb.  Teimlais felly fod y gynulleidfa 

nid yn unig yn adnabod straeon tebyg a ddigwyddodd iddyn nhw’n bersonol, ond yn aml wedi 

bod yno’n tystio'r person arall wrth iddo ddigwydd, ac yn aml yn medru ychwanegu mwy o 

liw i’r atgof hwnnw.  Roedd y cofio ar brydiau’n broses a oedd yn digwydd ar y cyd.  Ar ôl 

ychydig, roedd tua thair sgwrs yn digwydd yr un pryd ar draws y bwrdd, a finnau’n poeni y 

byddai’r noson yn mynd braidd yn anniben gan fod bobl yn siarad ar draws ei gilydd.  

Penderfynais ar ôl ychydig o hyn y dylwn ofyn i rywun yn benodol am destun penodol.  Fe 

weithiodd hyn, a sefydlwyd rhyw fath o drefn lle byddai bobl yn gwrando ar berson yn siarad 

ac wedyn yn ymateb iddo, yn hytrach na bod popeth yn digwydd yr un pryd.  Roedd strwythur 

y noson yn newydd, a phobl yn hapus i gael arweiniad o ran beth i’w wneud nesaf gan fod y 

posibiliadau’n ddi-ddiwedd.   

Rhannwyd pob math o atgofion; er enghraifft, cofiwyd am gert a cheffyl yn tywys arch i 

angladd, a chwmni drama’r capel yn perfformio Y Ferch o Gefn Ydfa.  Adlewyrchodd un aelod 

fod y cyfrifoldeb o drefnu trip ysgol Sul pan yn laslanc wedi bod yn ddylanwad mawr arno, a’i 

fod wedi dysgu sgiliau bywyd mewn awyrgylch cefnogol yng nghapel Nazareth.  Roedd rhai 

yn darllen o bapur wedi ei baratoi’n barod; er enghraifft, roedd un wedi ysgrifennu cerdd i’r 

achlysur yn ymwneud ag edrych yn ôl drwy albwm lluniau’r cof.  Roedd wyres i un o hen 

Weinidogion capel Nazareth wedi dod i’r noson, ac fe gyflwynodd hi’r rhodd o lyfr cofnodion 

i’r capel.  Diolchodd pawb yn fawr am hyn.  Dangoswyd ychydig o glipiau o wahanol gyrddau 

Nadolig.  Adlewyrcha’r amryw ddulliau hyn yr arddulliau personol oedd yn gweddu i wahanol 

unigolion a’u hatgofion.  Cafwyd toriad yng nghanol hyn oll, a chyfle i bobl siarad yn anffurfiol, 

a phori drwy’r lluniau a’r creiriau a oedd ar y bwrdd arall wrth gael ‘dished’ o’r llestri 
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cyfarwydd a mwynhau’r amryw o gacennau.  Wedi’r toriad bu i ni ganu wrth geisio penderfynu 

ar hoff emyn.  Roedd hi’n agos, ond enillodd Pantyfedwen y bleidlais.  Roedd hyn yn ychydig 

o sbort ac roedd pawb yn teimlo’n gyfforddus yn gwneud rhywbeth sydd yn fynegiant naturiol 

iddynt; yn ganu.  Roedd hi’n noson hwylus a phawb wedi ymlacio a mwynhau rhannu straeon 

o’u repertoire a oeddent yn cyfrannu at wead eu cymdogaeth. 

Wrth fyfyrio ar y noson, sylwais eto y gellid ei ddadansoddi mewn termau theatraidd.  Hynny 

yw, roedd yn weithgaredd lle’r roedd pobl yn amlygu eu hunain o flaen ei gilydd mewn gofod 

penodol.  O ran arddull, fe atgoffodd fi lawer o’r math o waith a wna National Theatre Wales 

(NTW), cwmni theatr cenedlaethol iaith Saesneg Cymru.  Maent yn gwmni sydd yn gweithio 

mewn safleoedd penodol gan ddefnyddio amrywiaeth o ffyrdd theatraidd, a dywed ei gwefan: 

‘From forests to beaches, from aircraft hangers to post-industrial towns, village halls to 

nightclubs...We collaborate with artist, audiences, communities and companies to create 

theatre in the English language, rooted in Wales with an international reach.’343 Rwyf wedi 

gweld sawl cynhyrchiad ganddynt lle maent yn mynd i gymunedau gan greu gwaith 

perfformiadol.  Nid ydynt yn hawlio eu bod yn cynrychioli’r llefydd hynny y mynychant gyda’u 

gwaith, ond mae’r naratifau a’r straeon y maent yn eu dewis yn gwneud hynny, drwy gael eu 

rhoi yn y lleoliadau hynny.  Mae fy mhrosiect i yn y capel am ddathlu mynegiant perfformiadol 

y capel gyda nhw’n ganolog i’r broses, yn ‘making’ neu’n broses, tra bod gwaith NTW yn aml 

yn ymwneud a diddanu cymunedau, gyda’r pwyslais ar waith theatraidd; yn ‘faking’ neu’n 

gynnyrch.344   Dengys hyn felly er y defnyddir technegau perfformiadol er mwyn mynegiant 

yn y capeli Cymraeg ac yn y Theatr, mae eu bwriadau wrth eu defnyddio yn wahanol.  

 

4.5 (c) Perfformiad cymdogaeth Undodiaid Cymraeg Caerdydd 

Unwaith pob chwe mis, mae Undodwyr Cymraeg Caerdydd yn cynnal eu 

gwasanaethau yng Nghapel Pen-rhiw sydd yn Amgueddfa Werin Sain Ffagan.  Mae’r capel 

hwn yn perthyn i’r Undodiaid, ac wedi ei symud o ardal y Smotyn Du, sef ardal lle’r oedd 

Undodiaeth yn ffynnu yng ngorllewin Cymru.  Roedd cymdogaeth y capel yn awyddus i’w 

perfformiad nhw ddigwydd yn fan honno.  Credaf fod hyn oherwydd bod y gofod yn teimlo’n 
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arbennig iddyn nhw, efallai’n fwy fel y dylai capel deimlo’n bensaernïol na’r ty teras.  Hefyd 

efallai fod gofod a chreiriau adnabyddus y capel yn peri iddynt gysylltu â’u gorffennol nhw 

mewn capeli eraill, felly byddai trafodaeth o’u hatgofion mewn lle oedd yn cymhell hynny yn 

gweddu.  Credaf ei fod yn ddiddorol eu bod yn mynychu’r capel hwn o bryd i’w gilydd.  Mae’n 

gapel hardd, hynafol, yn perthyn i’w enwad ac efallai bod y rheiny’n resymau dros ei fynychu.  

Ond mentraf ddweud bod y brwdfrydedd i fynd yno’n ddyfnach na hynny, ac yn ymwneud â’r 

awydd i ymberthnasu â’r gofod mewn modd nad yw’n bosib yn nhŷ cwrdd yr Undodiaid.  

Hynny yw, mae’n hen gapel o ran pensaernïaeth.  Gallai hyn fod yn atgoffa’r gymdogaeth o’u 

gwreiddiau Undodaidd, a bod presenoldeb mewn capel sydd yn adlewyrchu capel 

Anghydffurfiol Cymraeg ar ei ffurf bensaernïol gynhara yn eu hatgoffa o’r egni hynny wrth 

iddynt ddychwelyd i’r tŷ cwrdd a cheisio efelychu’r ymdeimlad o gapel heb y bensaernïaeth. 

Cefais gyfarfod gydag un o selogion Undodiaid Cymraeg Caerdydd, ac roedd hi’n frwdfrydig o 

ran yr hyn y gallai eu perfformiad fod.  Er ei bod yn agored am yr hyn roedd hi’n credu y gallai’r 

capel ei wneud, roedd hi’n glir wrth iddi siarad mai fy mherfformiad i y byddai hwn, gyda’r 

aelodau yn cydweithio.  Oherwydd ymarferoldeb Pen Rhiw (nid oes gwres na thrydan yn y 

capel) byddai angen i’r gwasanaeth fod yn yr haf.  Ceisiom feddwl am thema i’r perfformiad, 

a meddyliom gan fod yr Eisteddfod Genedlaethol yn dod i Fro Caerdydd y flwyddyn honno fod 

Iolo Morganwg yn gyswllt posibl.  Roedd Iolo Morganwg yn Undodwr, ac yn rhywun a chanddo 

berthynas amlwg a’r Eisteddfod gan mai ef sefydlodd yr orsedd.  Penderfynom greu 

perfformiad yn dilyn hanesion ei fywyd, gan blethu hanesion a phrofiadau aelodau o’r capel i 

mewn i’r hanes hwn. 

Euthum at yr Undodiaid mewn gwasanaeth ar yr 11eg o Ragfyr.  Dyma’r tro cyntaf i mi fod 

mewn gwasanaeth gyflawn Undodaidd, oherwydd y tro diwethaf i mi fod yno, roeddwn yn 

gwneud fy mherfformiad i.  Synnais eto at ba mor fach yw eu cynulleidfa.  Ond sylwais hefyd 

ar ba mor bersonol oedd y gwasanaeth.  Roedd pwyslais ar fyfyrio yn hytrach na phregethu, 

ac roedd naws anffurfiol iddo, gyda’r hanner dwsin ohonom yn eistedd mewn cylch ar gyfer y 

gwasanaeth.  Cefais gyfle i sôn ychydig am y prosiect wedi’r gwasanaeth; gan nodi y gallent 

hwythau greu prosiect yn dathlu eu hatgofion nhw, ac y byddai clymu hanes Iolo Morganwg 

gydag atgofion rhai ohonynt yn ddiddorol.  Roeddent am wirio a fyddai eu hatgofion unigol 

nhw yn gymwys at y prosiect, felly dechreuodd yr aelodau rannu eu hatgofion mewn modd 

naturiol, gyda hanesion bach a mawr yn gor-gyffwrdd.  Roedd pob un o’r aelodau wedi symud 
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i Gaerdydd, felly roedd llawer o sôn am sut y bu iddynt gyrraedd y capel yn y ddinas.  Synnais 

at barodrwydd y grŵp i drafod eu ffydd; roedd yn debyg i’r modd y trafodwyd ffydd yn y 

gwasanaeth yng nghapel Horeb.  Meddyliais wedyn am fy mhrofiad gyda’r perfformiad grŵp 

yng nghapel Nazareth; nid oedd y straeon a’r atgofion yn ymwneud â pherthynas y 

gymdogaeth â Duw a Christnogaeth o reidrwydd.  O’m profiad i fel aelod o’r capel hwn, nid 

yw hynny oherwydd nad yw’n bresennol, ond oherwydd nad yw’n rhan o rethreg cymdogaeth 

capel Nazareth i’w drafod.   

Fy nghyswllt nesaf gyda’r Undodiaid oedd mynychu gwasanaeth ar yr 11eg o Fawrth.  Roedd 

ychydig mwy yn y gwasanaeth hwn, gyda’r seddi yn wynebu’r blaen, gyda’r gŵr a oedd yn 

cymryd y gwasanaeth yn gwneud hynny o’r ddarllenfa ym mlaen yr ystafell.  Gofynnwyd i mi 

ddweud gair am y prosiect ar ddiwedd y gwasanaeth.  Ceisiais roi braslun o fy ymchwil, gan 

esbonio fy mod yn gobeithio y byddent yn cyfrannu ar gyfer perfformiad o fath.  Cefais rhai 

cwestiynau diddorol a dwys wedi hyn; ynglŷn â natur fy ymchwil, yr hyn yn union roeddwn 

eisiau allan ohonynt, a phaham y byddai o ddiddordeb iddynt gymryd rhan.  Ni chredaf fod 

drwgdeimlad yn hyn, dim ond chwilfrydedd a chais am eglurdeb.  Credaf fod y cwestiynu hyn 

wedi fy herio i feddwl yn ddwysach ynglŷn â strwythur yr hyn roeddwn yn gofyn iddynt hwy 

wneud. 

Un o’r cwestiynau/sylwadau y cefais y diwrnod hwnnw oedd bod y gair ‘perfformiad’ yn 

anghydnaws â’r hyn sydd yn digwydd yn y capel, gan awgrymu rhyw fath o ffugio, neu dwyll 

hyd yn oed.  I’r gymdogaeth hon felly, nid yw’r cysyniad o berfformiad yn real, na’n medru 

cynrychioli gwirionedd eu ffydd – yn hytrach mae’n awgrymu ymwybyddiaeth theatricalaidd.   

Wrth drafod perfformiadau sydd yn ymgeisio ail-greu’r Rhyfel Cartref yn yr Unol Daleithiau, 

dywed yr ysgolhaig Rebecca Schneider: 

Theatricality plays in the sometimes infelicitous realms of the not exactly real.  It can 
be distinguished from performativity where saying something (like “I do” at a 
wedding) is doing something – where the “real” in the reiterative saying is fully 
accomplished.  Theatrical accomplishments, on the other hand, are always only partial 
(and for J.L Austin, always, “infelicitous”), riddled the seeming problem of the false 
(the problem of seeming).345  

                                                           
345 Rebecca Schneider, Performing Remains: Art and War in Times of Theatrical Reenactment, (London and 
New York: Routledge, 2011), t. 43 
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Yma, dywed Schneider mai ymgeisiadau i gyrraedd profiad mewn modd anghyflawn a ffug 

yw’r theatr, wrth i’r perfformiadol ddigwydd; dyna yw’r profiad.  Felly er bod perfformiad yn 

air a gaiff ei ddefnyddio i ddisgrifio perfformiad theatraidd, yn aml ni a wna â’r broses 

perfformiadol.  Mae’r defnydd o’r gair ‘infelicitous’, sef anffodus neu amhriodol, hefyd yn 

ddiddorol yng nghyd-destun anesmwythyd yr aelodau – hawdd gweld pam bod y gymdogaeth 

yn teimlo’n lletchwith os yw perfformiad yn gyfystyr a digwyddiad theatraidd.  

Serch y cwestiynu, wedi trafodaeth, cytunodd mwyafrif y gynulleidfa i fod yn rhan o’r 

“perfformiad,” a sôn am y fath atgofion yr hoffent rannu.  Roedd gennyf i’r dasg wedyn o 

ystyried sut y byddwn yn rhoi hyn at ei gilydd.  Credais, wedi treulio ychydig amser yn eu 

cwmni, y byddai gwneud perfformiad ar raddfa fawr yn anghydnaws â nhw fel cymdogaeth 

gan eu bod wedi mynegi pryderon ynglŷn â pherfformio, ac na fyddai’n unol â bwriadau’r 

prosiect hwn yn y lle cyntaf.  Penderfynais y dylwn ystyried yr amodau lle byddai’r Undodiaid 

yn gallu ymlacio a mwynhau eu hunain orau.  Meddyliais y dylwn waredu ar y syniad o gyd-

drafod Iolo Morganwg yn yr un anadl â’u hatgofion nhw.  Gwasanaeth iddyn nhw oedd hwn, 

mewn naws gydnaws.  Efallai byddai trafod rhywun a oedd â bywyd amrywiol ac sydd yn cael 

ei gofio yn ffigwr pwysig yn hanes Cymru yn mynd i wneud iddynt hwy, a’u straeon hwythau, 

deimlo’n llai pwysig. 

Yn fras, roedd y perfformiad yn mynd i gael ei gynnal mewn arddull gwasanaeth, gyda fi’n 

arwain.  Penderfynais ar y strwythur hwn gan eu bod yn gyfarwydd â hi, ac yn mynd i allu 

ymlacio o’i fewn, gobeithio.  Serch hyn, roeddwn yn awyddus i ychwanegu ambell elfen i geisio 

darbwyllo’r gynulleidfa nad oeddent mewn gwasanaeth arferol, gan obeithio eu hysgogi i 

ymddwyn mewn modd nad yw’n hollol unol â’u gwasanaethau wythnosol, er mwyn ysgogi 

cyd-gyfranogiad ganddynt.  Penderfynais fod fy rôl i’n allweddol i newid hyn.   Gan nad wyf 

i’n bregethwr, teimlais y gallwn symud o amgylch gofod y capel, a siarad am rai o’m hatgofion 

i.  Nid oeddwn am siarad am rhy hir; gwasanaeth am eu hatgofion nhw ydoedd.  Teimlais 

petawn wedi mynd i’r pulpud fel pregethwr, mai efelychu gwasanaeth arferol y byddwn yn 

gwneud yn hyrtrach na chreu rhywbeth oedd â diben gwahanol. 

Lluniais boster syml iawn o’r gwasanaeth a’i basio mlaen iddynt.  Esboniais mai eu 

penderfyniad nhw oedd a oeddent am ei farchnata fel gwasanaeth i’r cyhoedd neu beidio, ac 
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y byddwn yn helpu codi ymwybyddiaeth am y peth petai angen.  Nhw oedd i benderfynu ar 

faint y gynulleidfa felly. 

Deallais fod plant yr ysgol Sul yn dod atom ar ddechrau’r gwasanaeth, cyn gadael i fynd i gael 

dosbarth ysgol Sul y tu allan i’r capel, ac wedyn yn dychwelyd ar ddiwedd y gwasanaeth.  

Atgoffodd hyn fi o gael dosbarthiadau ysgol Sul y tu allan i’r capel pan oeddwn yn tyfu lan; ar 

ddyddiau o haf ger y fynwent.  Felly penderfynias sôn am hyn ar ddechrau’r gwasanaeth gan 

ei fod yn llinyn cyswllt rhwng realiti'r hyn a oedd yn digwydd ar y diwrnod, a’r modd naturiol 

roeddwn am i bobl feddwl am eu hatgofion yng nghyswllt y gwasanaeth.  Penderfynais 

gynnwys cyflwyniad byr am fy hun i’r rheiny nad oeddent wedi bod, neu ddim yn cofio, fy 

mherfformiad i’r haf diwethaf, a’i gyd-destun ymchwil.   Teimlais nad oeddwn am bregethu 

yn y modd rwy’n meddwl am weinidogion yn pregethu, ond roeddwn yn ymwybodol fy mod 

i wrth arwain y gwasanaeth mewn rôl pregethwr.  Nid oeddwn eisiau tanbrisio’r fraint a’r 

goblygiadau oedd ynghlwm â hyn, ac nid oeddwn chwaith am i’r hyn yr oeddwn yn ei wneud 

ymddangos yn gymdeithasegol yn unig, roeddwn i am iddyn nhw ddeall fod gen i ffydd hefyd, 

gan obeithio y byddai fy ngonestrwydd i o gymorth iddyn nhw gyfathrebu’n agored yn yr hyn 

roeddent am ei gyfrannu.  Felly, ysgrifennais ddarn byr i ysgogi pobl feddwl, lle y gofynnais 

beth yw capel, ac os mai Duw, yr adeilad, y gymdogaeth neu unigolion sydd yn cyfrannu at ei 

greu.  Cynhwysais y weddi oedd gennyf i o’r perfformiad unigol y gwnes i’r haf diwethaf 

oherwydd roeddwn yn teimlo ei fod yn gweddu gyda’r naws agos-atoch, ac o gyd-gyfranogi 

roeddwn am ei greu.   

Roedd pethau ymarferol i feddwl amdanynt, megis bod dim piano nac allweddell na 

meicroffon yn y capel.  Er i mi ystyried cael allweddell yno i gefnogi’n canu, a meicroffon i 

gario llais rhai o’r cyfranwyr, penderfynais beidio, oherwydd teimlais y byddai’r dechnoleg yn 

amharu ar naws y lle, ac yn ychwanegu at roi pwysau ar y gynulleidfa.  Dysgais fod copïau 

canu ganddynt sydd yn cael eu defnyddio pan yn cynnal gwasanaeth yn Sain Ffagan.  Roedden 

nhw am ddewis emynau, a phenderfynasant gynnwys un neu ddau o waith Iolo Morganwg er 

mwyn anrhydeddu ein syniad gwreiddiol.  Yn fy mhrofiad i o wasanaethau’r Undodiaid, roedd 

un aelod yn eu plîth a oedd yn ymdebygu i godwr canu, gan ganu’n uchel ac yn gadarn, ac mi 

gytunodd hi i bitsio’r nodyn yng ngapel Pen Rhiw.  Roedd rhai trefniadau eisoes gan Sain 

Ffagan a’r Undodiaid yn eu lle er mwyn cludo’r rhai ag anhawster cerdded o’r brif fynedfa i’r 

capel ar gerbyd arbennig, ac i gau’r capel i’r cyhoedd rhwng 3 a 4, sef amser y gwasanaeth.  
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Ces wybod fod yr Undodiaid wedi trefnu bod Undodwr o ardal arall yn dod i ffilmio’r 

gwasanaeth.  Roeddent wedi penderfynu fel cymdogaeth yr hoffent leisiau ac atgofion rai o 

aelodau hŷn yr enwad ar gof a chadw.  

Cefais gais, tua phythefnos cyn y gwasanaeth, i basio ychydig o newyddion am gynnwys y 

gwasanaeth i rai o’r aelodau.  Cysylltodd rhai yn ôl gyda fi i ddweud eu bod yn hapus â’r 

cynnwys, a nododd un neu ddau y byddent yn hoffi siarad am rywbeth a oedd yn wahanol i’r 

hynr oeddent wedi sôn amdano wrth i mi gasglu’r cynnwys wrthynt.  Nodais yr hoffwn i’r 

cyfranwyr siarad am oddeutu 5 munud yr un, a bod croeso iddynt ysgrifennu rhywbeth ar 

bapur i’w ddarllen pe byddent yn fwy cyfforddus.  Byddai hyn yn golygu bod gan y cyfranwyr 

syniad cliriach o’r hyn i’w baratoi a llai i boeni yn ei gylch. 

Roedd y 10fed o Fehefin yn ddiwrnod hafaidd yn yr ystyr Gymreig; yn weddol oer ac yn pigo’r 

glaw.  Cyrhaeddais i a Huw yn gynnar er mwyn i mi benderfynu ble y byddwn yn lleoli’n hun 

yn y gofod.  Mae i Gapel Pen Rhiw naws arbennig, sydd yn fy nghyrraedd yn araf bob tro rwyf 

yn agoshau ato.  Naws hynafol.  Mae’n perthyn i dô cynnar adeiladau’r capeli Cymraeg, ac 

felly’n ymdebygu i ysgubor neu ffermdy; rhywbeth arall sydd yn ychwanegu at ei hynodrwydd.  

Wrth nesáu deallaf yn iawn pam fod yr Undodiaid yn cyfnewid yr ystafell yng nghanol 

prysurdeb Caerdydd i ddod i Ben Rhiw; mae’n teimlo fel camu i fyd sydd yn bell o hynny.  

Cofier Penri Jones yn trafod yr effaith y mae mynd i gapel Nanhoron, Llŷn yn ei gael, sy’n 

esbonio fod ei y synhwyrau yn ei gludo i’r gorffennol bron.346  Dengys enghraifft Jones a fy 

mhrofiad i ym Mhen-rhiw fod y gofod tryloyw a realaidd yn hudo, ac yn estyn allan i ennyn 

ymateb ysbrydol gan ddibynnu ar eich profiad ohonno.  Efallai, trwy ddewis cynnal eu 

gwasanaethau yno, fod yr Undodiaid am ddangos mai dyna yw carfref ysbrydol eu heglwys, 

yn ffurfiant pensaernïol sydd yn gweddu i’w mynegiant gweithrediadol. 

Cyrhaeddodd aelod o’r gymdogaeth a medrodd esbonio ble roedd rhai o’r aelodau hŷn yn 

hoffi eistedd yn ystod y gwasanaeth.  Roedd y person camera a’i gyfarpar yno’n barod hefyd, 

ac esboniais iddo y byddwn i’n gofyn i’r cyfranwyr gyfrannu ar eu heistedd, gan obeithio 

gwneud y profiad o gyfrannu ychydig yn fwy cysurus iddynt.  Roedd y person camera felly yn 

gallu symud y cyfarpar i gôr cyfagos i’w ffilmio o’r fan honno.  Cyrhaeddodd y gymdogaeth yn 

araf bach; ag eithrio’r llond dwrn o bobl a oeddent ynghlwm ag adrodd eu hatgofion, bach 

                                                           
346 Penri Jones, Capeli Cymru, (Talybont: Y Lolfa, 1980), t. 113 
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iawn o gynulleidfa ychwanegol oedd yno.  Roedd un aelod staff curadurol o Sain Ffagan yn 

bresennol, ynghyd â swyddog datblygu i’r Undodiaid.  Huw fy ngwr, aelod o’r capel nad oedd 

am rannu ei atgofion, a’r person camera, oedd gweddill y gynulleidfa.  Ni chredaf y cafodd 

nifer y gynulleidfa effaith ar y rhai oedd yno un ffordd na’r llall, maent yn gyfarwydd â bod yn 

rhan o gynulleidfa fach.  Roedd y plant gyda ni ar ddechrau’r gwasanaeth, a chanasant gân, 

cyn mynd i’w gwers ysgol Sul.  Teimlais fod cael y plant yno, a hwythau’n gwneud eu defod 

arferol ar ddechrau’r gwasanaeth fel y byddent yn y tŷ cwrdd, wedi ymlacio’r gynulleidfa, gan 

fod gweld hyn efallai wedi eu calonogi na fyddai’r gwasanaeth hwn yn rhywbeth rhy 

anghyffredin iddynt. 

Teimlais ychydig yn chwithig ar ddechrau’r gwasanaeth gan fod fy rôl yn un anghyfarwydd.  

Yn y perfformiad unigol haf diwethaf, roeddwn yn gweithredu o fewn gwasanaeth a oedd yn 

cael ei arwain gan berson arall.  Credaf efallai fod y teitl o ‘arweinydd’ neu ‘bregethwr’ yn peri 

mwy o bryder i mi na’r weithred ei hun.  Eto, efallai fod hyn am fy mod i’n dioddef o ‘effaith 

Brad y Llyfrau Gleision’ ac o beidio siarad fy nghorff, sydd yn gwneud i mi deimlo nad ydywf 

i’n ddigon da.  Ond gan mai cynulleidfa fechan oedd yno, roeddwn yn medru cofio pwrpas y 

geiriau a ysgrifennais.  Rwy’n meddwl fod cynllun y capel wedi bod o gymorth i mi, gan fod y 

gynulleidfa yn eistedd yn wynebu gwahanol gyfeiriadau.  Roeddent oll yn medru troi pen i 

edrych arnaf, ond roedd y ffaith nad oeddent oll mewn un criw yn gwneud i’r hyn roeddwn 

yn ei wneud deimlo fel llai o berfformiad.  Teimlais fod cydraddoldeb yn y modd roeddem yn 

wynebu’n gilydd.   

Daeth yr amser i rai o’r aelodau i rannu eu meddyliau nhw.  Roedd rhai yn disgwyl i mi gyfweld 

â nhw, ac eraill wedi paratoi’r hyn roeddent am ei ddweud ar ddarnau o bapur o flaen llaw.  

Rwy’n meddwl fod naws tawedog y lle, ac agosatrwydd y gynulleidfa fach wedi caniatáu 

iddynt siarad yn agored am eu profiadau, a rhannwyd atgofion o bob math.  Nid oedd rhaid 

iddynt godi o’u seddau er mwyn siarad ychwaith, ac efallai fod y teimlad o eistedd mewn lle 

cyfarwydd yn peri iddo deimlo fel llai o berfformiad.  Roedd y testunau’n amrywio - yn 

atgofion am adrodd adnod i deimladau ynglyn â phenderfyniad Undodiaid Cymraeg Caerdydd 

i werthu eu hadeilad.  Mae maint capel Pen Rhiw yn golygu bod yr hyn sydd yn cael ei ddweud 

neu ei wneud yn agos-atoch oherwydd mai gofod bach ydyw.  Teimlais fod y camera braidd 

yn rhy amlwg, wrth iddo symud i gael gwell onglau rhwng siaradwyr.  Ond rhywbeth bach 

oedd hyn.  Pobl oedd unig gyfrwng perfformiad y gwasanaeth; hynny yw, nid oedd meicroffôn 
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yn ychwanegu at y sain.  Y bobl oedd yn gyfrifol am greu’r holl allbwn felly.   Daeth y plant yn 

ôl wrth i ni ganu’r emyn olaf, ac wedyn bu iddyn nhw ganu eu cân ffarwelio arferol.  Wedi 

hynny, aeth y rhan fwyaf ohonom i’r caffi i gael disied a sgwrs.  Nid nhw oedd yn paratoi’r te 

fel sydd fel arfer yn digwydd yn y tŷ cwrdd, ond mynychom gaffi Sain Ffagan.  Roedd yn braf 

medru sgwrsio gyda nhw’n anffurfiol, a chefais fy atgoffa o ba mor dwymgalon yw’r croeso 

rwyf wedi ei gael, nid yn unig oddi wrth yr Undodiaid ond wrth y tri chapel rwyf wedi cyd-

weithio â nhw.   

I mi roedd tensiwn diddorol yn bodoli rhwng y gorffennol a’r presennol, gan fy mod i’n 

ymwybodol fod yr adeilad bellach yn un mewn amgueddfa, gyda phobl yn edrych o’r tu-allan 

arno fel arteffact, fel rhywbeth a oedd yn bodoli unwaith.  Ond gan fod gwasanaeth yn 

digwydd yno bob hyn a hyn, mae’r capel yn bodoli nawr fel adeilad gweithrediadol gan fod y 

capel fel cymdogaeth yn dewis bod yno o bryd i’w gilyd, ac mae cymdogaeth yn un o 

hanfodion capel.  Nid ydwyf yn perthyn i’r capel, ond teimlais berthynas â’r gorffennol yno.  

Efallai fod hyn oherwydd fod y gofod wedi ei gadw fel petai yn y gorffennol, ac felly’n trochi 

fy synhwyrau mewn pethau â fu.  Dywed Rebecca Schneider am ail-greu’r Rhyfel Cartref fod 

yn y weithred o ail-greu berthynas â hanes sydd yn: 

partakes of the double negative: a reenactment both is and is not the acts of Civil War.  
It is the not not the Civil War.  And, perhaps, through the cracks in the “not not,” 
something cross-temporal, something affective, and something affirmative circulates.  
Something is touched.347 

Hynny yw, er nad oeddwn yn y gorffennol, roedd bod yn y gofod yn gweithredu’n 

berfformiadol yn golygu nad oeddwn ychwaith ddim yno.  Roeddwn yn cyffwrdd â rhywbeth 

a oedd yn bodoli yn y gorffennol a’r presennol, yn y ddeuoliaeth.  Ni allaf brofi hyn ymhellach 

na dweud fod hyn i’w deimlo ym mêr fy esgyrn, ond rwy’n grediniol fod elfennau o ffenomen 

gwmwl tystion yn perthyn i’r gwasanaeth hwn. Credaf fod hyn yn mynd y tu hwnt i gyffyrddiad 

â’r gorffennol trwy weithredoedd a yn y gofod yn unig gan ei fod yn ymwneud â ffydd a 

goroesiad cymdogaeth.  Hynny yw, heb y perfformiadol, ni fyddai’r gymdogaeth hon yn 

bodoli.  Mae’r ffaith bod y perfformiad mor hanfodol felly yn cyfrannu at fodolaeth y cwmwl 

tystion. 
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4.5 (ch) Myfyrdodau ar fy mhrofiadau o berfformiadau cymdogaethau’r capeli  

Mae cymdogaeth y capel Cymraeg yn cymryd rhan mewn gweithgarwch perfformiadol yn 

gyson.  Ond wrth osod amodau ffurfiol ‘perfformiad’ arno, ei gromfachu ys dywed Taylor,348 

roedd y gymdogaeth yn ansicr o ddilysrwydd eu harferion fel perfformiad.  Hynny yw, nid yw 

‘perfformiad’, er bod y gweithgarwch yn gyfarwydd iddynt, yn derm sydd yn dderbyniol 

ganddynt oherwydd ei fod yn cynodi gweithredoedd ffug.  Roedd crybwyll perfformiad a’u 

hatgofion nhw felly’n cael effaith negyddol ar ddechrau’r broses, gyda’r gymdogaeth, mi 

dybiaf, yn teimlo na fyddai eu hatgofion nhw’n cyd-fynd â’u delwedd theatraidd o 

berfformiad.  Roeddent yn gyffredinol hapus i rannu atgofion mewn arddull gwasanaeth neu 

mewn sgwrs naturiol; efallai gan ei fod yn ffurf sydd yn perthyn iddynt.  Unwaith i mi esbonio 

y gallai perfformiad gwmpasu eu mynegiant naturiol nhw hefyd, roeddent ychydig yn 

hapusach.  Dengys hyn y cawn ein trwytho gan ddiwylliant gormesol i feddwl am berfformiad 

fel rhywbeth nad yw’n berthnasol i gapel Cymraeg.  Hynny yw, nid yw’n repertoire ni yn cyd-

fynd ag archif y gormeswr.  Anodd oedd darbwyllo’r gymdogaeth fod perfformiad fel ffurf 

ynddo’i hun yn medru mynd ati i esbonio a chyfleu’r hyn a geir mewn capel gan fod y capel a 

pherfformiad, yn eu llygaid nhw, yn elfennau sydd yn perthyn i gyd-destunau gwahanol.  Felly, 

er y gellid dadansoddi llawer o’r pethau sydd yn digwydd yn y capel yn nhermau perfformiad, 

nid ystyria’r gymdogaeth hyn yn berthnasol, ac nid ydynt ychwaith yn gyfforddus gyda thrafod 

na chreu eu gwaith o dan yr amodau hynny gan nad yw’r amodau hynny yn gydnaws â’u 

mynegiant diwylliannol nhw.  I grynhoi felly, er bod astudiaethau perfformiad yn cynnig 

mynediad i edrych ar berfformiad mewn diwylliant leiafrifol, mae’r gair ‘perfformiad’ yn 

medru cynodi gweithgareddau nad ydynt o reidrwydd yn berthnasol i ddiwylliant leiafrifol. 

Credaf fod cynulleidfa’r capel yn hen ddigon deallus i ddeall fy ngwaith yn academaidd, ond 

roedd yn anodd iddynt weld paham fy mod yn ystyried eu mynegiant nhw a syniadau 

damcaniaeth perfformiad ar yr un pryd.  

Sylwais ar amharodrwydd mwyafrif y cyfranwyr i gydnabod bod yr hyn a oedd ganddynt hwy 

i’w ddweud yn werth i’w glywed.  Ystyriaf y rhinwedd hwn yn un a gafodd ei ddylanwadu gan 
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yr allanol.  Efallai fod syniad Garrod Roberts o’r gwyleidd-dra yn sgìl Brad y Llyfrau Gleision i’w 

weld yn y fan hyn yn dawel bach; yr anallu i siarad y corff yn reddfol.  Credaf fod syniadaeth 

ôl-drefedigaethol o feddwl ein bod yn eilradd i’n gorthrymwyr wedi treiddio i’n hisymwybod 

fel cymdogaeth, a bod y rhethreg hynny, ys dywed Fanon, wedi’n darbwyllo ein bod yn 

israddol.  Mae’r cymdogaethau yn hapus yn yr hyn a wnânt, ac yn barod i fynegi eu hunain yn 

berfformiadol yn y capel, ond y tu allan i’r strwythur hwnnw (er enghraifft, wrth i mi ofyn 

iddynt ei amlygu), teimlant nad oedd yr hyn a oedd ganddynt i’w ddweud yn ddigon da. 

Cafwyd dau berfformiad ar ffurf gwasanaeth ar y Sul, ac un ar noson arbennig.  Credaf fod 

cynnal perfformiad o fewn arddull y gwasanaeth wedi bod yn rhywbeth roedd y capeli hynny 

wedi gallu ei dderbyn yn hawdd, gan eu bod yn gyfarwydd â’r ffurf a’r arddull.  Ond wedyn 

gan ei fod mewn gwasanaeth, efallai fod yna deimlad o ffiniau i’r hyn yr oeddent yn gallu ei 

fynegi oddi fewn i’r ffurf.  Hynny yw, roedd eu hadnabyddiaeth o arddull y gwasanaeth yn peri 

iddynt wybod fod arddull o ymddwyn ac o fynegi disgwyliedig.  Er bod y gwasanaethau hyn 

yn wahanol, roedd ffiniau o ran yr hyn y gallent ei wneud yn cael ei awgrymu gan y 

bensaernïaeth ac adnabyddiaeth o gonfensiwn gwasanaeth.  Fodd bynnag, yn y digwyddiad 

gyda’r nos yn festri Nazareth, teimlais fod dryswch o fewn y gymdogaeth yn arwain ato gan 

nad oeddent yn gyfarwydd ag arddull y noson na’r festri ei hun ar ei newydd wedd.  Ond ar y 

noson, credaf bod ansicrwydd wedi troi’n sylweddoliad nad oedd ffiniau i’r modd y gallent 

fynegi eu hunain.  Defnyddiwyd arddulliau o bob math felly, ac efallai mai newydd-deb y 

dylanwadau mewnol a oedd yn gyfrifol am hyn.  Gwelwyd hyn hefyd wrth i gymdogaeth Horeb 

yfed te wrth edrych ar yr arddangosfa, ac i gymdogaeth yr Undodiaid gymdeithasu dros de 

wedi’r gwasanaeth.  Er hynny, ni fentrwyd i greu rhywbeth radical, gwahanol yn yr achlysuron 

hyn, ac efallai bod hyn oherwydd bod gwerthoedd ymddygiad y capel wedi eu mewnblannu 

yn y gymdogaeth yn bersonol yn ogystal ag yn yr adeiladau. 

Credais, yn hollol naïf, y byddai hanesion mwyafrif y bobl yn ymwneud â’r capel roeddent 

ynddo.  Ond roedd rhan fwya’r bobl, ac eithrio capel Nazareth a’r hanesion a oedd ar y wal yn 

y festri yng nghapel Horeb, yn trafod eu hatgofion cyn cyrraedd y capeli hynny.  Efallai mai 

capel eu hieuenctid yw eu ‘sgwâr’, ac felly mae’n anochel eu bod nhw’n dychwelyd ato gan 

mai dyna ble mae eu hatgofion dwysach yn trigo.  Wrth drafod y gyfrol Hen Dŷ Ffarm gan D.J 

Williams, mae Mike Pearson yn dadlennu mai’r filltir sgwâr, y tir hwn o’n blynyddoedd 

cynharaf, yw’r man y byddwn yn ei adnabod yn well nag unrhyw fan arall.   Dywed Pearson:  
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Mae’n werth sylwi bod ei atgofion am ddigwyddiadau yn yr ardal honno wedi’u lleoli’n 
fanwl-gywir a bod gofod, lle ac atgof ynddynt wedi’u gwau i’w gilydd yn glòs...Yn ei 
eiriau ef hefyd, mae i’w atgofion gynnwys lleol a darluniadol er na ddygir hwy i gof â 
chynneddf y meddwl ond â phob ‘...nerf a gewyn sydd yn fy nghyfansoddiad’(Williams, 
2001: 168).349 

Mae’r adnabyddiaeth hon yn rhywbeth a berthyn i’r repertoire, yn rhan o frethyn person.  

Credaf fod pensaernïaeth a chymdogaeth mewn unrhyw gapel yn cyfleu syniad o’r gorffennol 

mewn capel tebyg, gan fod eu hunian yn debyg.  Hynny yw, ei fod yn medru cyflyru repertoire 

person yn ffenomenolegol a’u hatgoffa o’u milltir sgwâr.  Credaf fod y ffaith fod cymaint wedi 

dewis siarad am eu plentyndod mewn capel arall yn hytrach na’u capel y maent bellach yn 

rhan ohono yn dangos fod gwirionedd yn hyn.   

Awgryma penderfyniad yr Undodiaid i gynnal y gwasanaeth yng nghapel Pen Rhiw bod eu 

perthynas â’r gofod hwn yn un arbennig.  Felly er fy mod yn teimlo ar ddiwedd y broses o 

gydweithio gyda’r capeli mai’r gymdogaeth a rydd fywyd i adeilad, credaf hefyd fod 

penderfyniad yr Undodiaid i fynd i Sain Ffagan i gynnal eu gwasanaeth yn awgrymu na ddylwn 

ddiystyried pwysigrwydd yr adeilad i’r modd y mae cymdogaeth y capel yn dewis mynegi eu 

hunain. 

Teimladau cymysg oedd gennyf wrth annog y tri chapel i greu rhyw fath o berfformiad.  

Teimlais y byddai gwneud hyn o gymorth i ddatgelu rhinweddau o berthynas cymdogaeth y 

capel Cymraeg â pherfformiad.  Ond teimlais yn gynyddol fy mod i’n gorfodi iddynt wneud 

rhywbeth nad oeddent yn hollol gyfforddus yn ei gylch.  Ond credaf hefyd fod fy magwraeth 

o fynd i’r capel yn golygu fy mod i’n sensitif ynglŷn â rhai o’r materion sy’n ymwneud â 

theimladau’r gymdogaeth, a bod hynny yn beth da a drwg ar yr un pryd.  Er enghraifft, teimlais 

(yn enwedig yng nghapel Nazareth) fy mod i’n gwybod beth oedd hoffterau pobl, a’r hyn na 

fyddent yn ei fwynhau, efallai gan fy mod i’n deall y modd y mae’r gymdogaeth yn gweithio.  

Ond hefyd, roedd yn peri i mi ddwys-ystyried eu teimladau’n ormodol ar brydiau, gan 

gyfaddawdu ar gynnyrch eu perfformiad er mwyn sicrhau na fyddai’r gymdogaeth yn dioddef.  

Credaf fod hynny yn datgan mai proses sydd yn rhagori ar y cynnyrch yw’r ymchwil hwn.  

Sylwais mai eu lles nhw oedd yn gyrru fy rôl i yn eu perfformiadau uwchlaw popeth arall.  

Roeddwn am sicrhau fy mod yn eu parchu ac y byddent yn cael budd o’r profiad, a dyna oedd 
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yn siapio unrhyw gyfraniad oedd gennyf i i’w perfformiadau.  Yn hynny o beth, yn y 

perfformiadau hyn, mae’r profiad personol o ofalu am gyd-ddyn yn wahanol i’r hyn a geir 

mewn llawer o berfformiadau eraill.  Credaf fod hyn yn ymwneud â’r cyd-destun crefyddol 

sydd yn rhan o fy repertoire, ac yn ganolog i’r capel Cymraeg.  Mae hyn yn allweddol wrth 

wahaniaethu rhwng y perfformiadau yn yr ymchwil hwn, a pherfformiadau mewn ystyr 

theatraidd, a hyd yn oed mewn rhai agweddau anthropolegol o astudiaethau perfformiad.  

Mae’r angen i sicrhau gofal yn rhywbeth nad yw’n gyffredin mewn perfformiadau theatraidd, 

a gall agweddau o astudiaethau perfformiad neu anthropolegol fod yn oeraidd yn yr ystyr 

hwnnw, drwy beidio â thalu sylw at fanylion personol cymdogaeth.  Dengys yr ymchwil hwn 

fod ymwybyddiaeth o les cyd-ddyn o fewn y gymdogaeth yn bwysicach na chynnyrch 

perfformiad, ac yn y cyd-destun hwn, mae defnyddio’r repertoire mewn perfformiad yn 

rhagori cyn ystyried dogfennaeth archifol.  Nid oedd ffîn rhwng perfformiwr a chynulleidfa, 

ond roedd yr holl gyfranwyr yn gydradd.  Efallai fod hyn yn rheswm pam fod nifer o’r 

cyfranwyr wedi bod yn ddidwyll iawn yn y modd y siaradant am eu teimladau.  Roedd 

rhwyddineb naws y gymdogaeth yn cael ei sbarduno gan gyfranogwyr cefnogol. 

 

 

 

4.6 Casgliad i’r Ymchwil Ymarferol 

Wrth ystyried yr hyn yw perfformiad yng nghyd-destun y capel Cymraeg, a’i swyddogaeth yn 

y broses o greu ymdeimlad o gymdogaeth yno, tybiais fod rhaid defnyddio Y-F-Y fel 

methodoleg gan fod yr ymchwil ym ymwneud â phrofiad byw na ellir ei ymchwilio’n destunol.  

Gwelais fod syniadaeth Diana Taylor o’r archif a’r repertoire yn hollbwysig er mwyn esbonio’r 

math o fynegiant a ddigwydd o fewn diwylliant y capel Cymraeg.  

Gallwn fod wedi dewis o blith cannoedd o gapeli drwy ystyried cyfuniad o wahanol leoliadau 

ac enwadau.  Yn y diwedd bu i mi ddewis rhai a amlygwyd i mi gan bobl eraill, ac roedd y 

cyfuniad hwnnw’n teimlo fel trawsdoriad da o enwadau a lleoliadau.  Gallwn fod wedi mynd 

at enwadau eraill Anghydffurfiol - Methodistiaid, neu’r Crynwyr er enghraifft.  Ond roeddwn 

am i’r astudiaeth fod yn fechan gan fy mod i am adlewyrchu’n helaeth ar y perfformiadau, 

felly roedd rhaid tynnu llinell yn rhywle.  Credaf fod y tri dewis wedi bod yn adlewyrchiad 
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diddorol o ofodau a lleoliadau, ac arferion, gyda hynodrwydd y tri wedi eu hamlygu mewn 

gwahanol ffyrdd yn bensaernïol ac yn ymarferol.   

Yn ystod y gwaith ymarferol, ceisiais sylwi ar y modd roedd y capel Cymraeg, cymdogaeth a 

pherfformiad yma yn amlygu eu hunain, yn plethu, neu yn gwrthwynebu ei gilydd.  Sylwais 

fod sawl haen o wybodaeth yn cael eu datgelu ar yr un ennyd, a bod y dasg o gofnodi’r ymarfer 

yn anodd.  Roedd hyn yn deillio o’r ffaith na all yr archif gofnodi’r repertoire yn union fel ag y 

mae’n digwydd dros amser.  Roedd ymgais i gofnodi’n ormodol yn tanseilio’r ffaith fod Y-f-Y 

yn ymchwil ynddo’i hun a fedr ddatgelu pethau drwy ymarfer na ellir gwneud mewn unrhyw 

fodd arall.  

Teimlais yn syth, wrth ddechrau’r ymchwil hwn, fy mod rhwng dau fyd.  Rwy’n rhan o fyd y 

capel Cymraeg, ac eto yn rhan o fyd sydd yn ymgeisio i ymchwilio iddo a’i ddadansoddi.  Wrth 

gychwyn, sylwais ar ba mor anodd oedd ceisio cyflwyno un byd i’r llall drwy fy ymchwil, ac 

roeddwn yn teimlo bod yr holl beth yn broblem.  Ond sylwais drwy fy ymchwil nad oedd yn 

bosibl y byddai fy ymchwil yn arwain i ddatrysiad o fath, neu ateb i un cwestiwn (cofier am 

brofiad aflwyddiannus Milton Singer yn ceisio darganfod ‘y traddodiad mawr’).350  Yn hytrach, 

galluogodd fy ymarfer i mi ddefnyddio fy safle rhwng y ddau fyd a thynnu sylw at berthnasedd 

ac amherthnasedd rhai o syniadau ac arferion y bydoedd hynny at ei gilydd.  Roedd cyfnod o 

Y-f-Y felly wedi caniatáu i mi ddefnyddio’r perfformiadol i amlygu’r wybodaeth hon.   

Wrth baratoi ar gyfer y perfformiad unigol, dysgais fy mod yn gallu dychmygu’r capel gan 

ddibynnu ar fy atgofion.  Weithiau teimlai’r atgofion hyn yn gymylog, ond wrth ganolbwyntio 

arnynt, roeddwn yn gallu cofio mwy o deimladau a oedd yn deillio o’r synhwyrau, a chredais 

fod ambell atgof yn perswadio ambell ran o fy nghorff i gofio, gan ddeffro ymdeimlad o’r 

gorffennol.  Ond cwestiwn ni wn yr ateb iddo yw faint roeddwn i’n ychwanegu atynt i gyfrannu 

at greu atgofion mwy cyflawn, neu ddelfryd o atgofion.  A yw’r modd y darbwyllais atgof i 

fodoli yn golygu fod gweithred perfformiadol yn digwydd yn yr ymennydd?  Gan fod hyn yn 

digwydd ar lefel isymwybodol gan amlaf, efallai nas gellid dweud fod hyn yn weithred 

berfformiadol, gan nad oedd dethol yn digwydd yn y modd y cofid.  Ond efallai fod ceisio 

cyfathrebu atgof i rywrai, o’r ymennydd, yn golygu’n anochel fod perfformiad o fath wedi 
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digwydd, gan fy mod i’n ymwybodol fy mod yn cymedroli’r wybodaeth.  Golyga hyn, efallai, 

fod gweithredoedd perfformiadol yn digwydd wrth rannu atgof cyn ystyried arddull y 

cyflwyno, sy’n golygu bod y personol yn greadigol berfformiadol wrth rannu ei atgofion ei hun 

mewn unrhyw gyfrwng. 

Credais y llwyddais i gyfleu’r atgofion yn weddol drylwyr o fy nghof i’r papur, er y cydnabyddaf 

nad oes modd eu cyfleu’n union i gyfrwng allanol; anodd yw cofnodi repertoire ar ffurf archif 

gan eu bod yn gyfryngau gwahanol.  Wrth adlewyrchu, sylwaf fy mod wedi rhoi pwyslais ar 

ysgrifennu sgript i’m hun, pan nad oedd wir angen i mi wneud hynny.  Daeth hyn efallai o arfer 

personol wrth baratoi ar gyfer gynyrchiadau yn y theatr, ac ymwybyddiaeth o gadw 

tystiolaeth o ddatblygiad y perfformiad ar gyfer fy ymchwil yn academaidd.  Ond mewn 

gwirionedd, nid oedd angen sgript arnaf at ddiben y perfformiad gan fod yr atgofion roeddwn 

yn eu trafod wedi eu mewnblannu ynof.  Efallai mai’r cwbl oedd angen i mi ei wneud oedd 

rhoi cliwiau o atgof lawr ar bapur, a’i gael wrth law, rhag ofn i mi golli ffordd yn llwyr wrth 

berfformio.  Wrth adfyfyrio, credaf fy mod wedi dynesu at y perfformiad mewn modd 

theatraidd, yn hytrach na derbyn fod y lleoliad, amodau, a’r math o berfformiad a oedd yn 

ddisgwyliedig yn wahanol i hynny.  Roedd fy rhagfarnau ynglŷn â’r modd y dylwn fod yn 

paratoi ar gyfer cynhyrchiad theatraidd yn fy nhrwytho cyn i mi gyrraedd y capel.  

Tanbrisais y cyfoeth y gallai’r profiad o fod mewn capel ei ychwanegu at drwch atgof.  Yn y 

fan hon cafodd bwysigrwydd yr Y-f-Y ei ddatgelu i mi.  Wrth fynd a fy sgript i ymarfer fy narn 

unigol yn y capel, roedd y gofod yn fy arwain; yn peri i fy nghorff ymdrochi mewn ffyrdd o 

berfformio a oedd yn bresennol yn fy repertoire, o weld a theimlo mewn ffyrdd mwy cyflawn 

nag y gallwn wrth ei ddychmygu. Roedd bod yn berfformiadol (adrodd fy atgof) yn cyfuno 

gydag ymwybyddiaeth ffenomenolegaidd, yn cydweithio i greu profiad na fedrodd ysgrifennu 

fy atgofion ar bapur ei gyrraedd.  Dangosodd hyn i mi fod bod yn y gofod yn ddylanwad arnaf.  

Ond byddwn wedi hoffi gweld pe byddai cwrdd ag aelodau o gymdogaeth y capel ar y pwynt 

hwn wedi dwysáu fy atgofion ymhellach, gan fod eu presenoldeb nhw wedi bod yn hollbwysig 

ym mrethyn fy atgofion.  Credaf y byddai gweld gwên neu glywed llais cyfarwydd wedi 

ychwanegu haen arall o fanylion anghofiedig at naratif fy atgofion.  Felly gellir dweud bod 

bwlch epistemolegol yn cael ei ddatgelu drwy ymchwilio’n archifol a wedyn defnyddio’r 

repertoire. Yng nghyd-destun yr ymchwil hwn, gellir dweud bod fy mhrofiad o ddyfeisio 

perfformiad yn ymwneud â’r capel yn annibynnol o’r gofod a’r gymdogaeth yn cynnig llai o 
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brofiad synhwyrus na’r profiad o fod mewn capel.  Cwestiwn ehangach a gyfyd o’r 

darganfyddiad fod yr adeilad ei hun yn cyfrannu at ymwybyddiaeth synhwyrus o atgof yw i ba 

raddau y gall datgysylltiad oddi wrth le fod yn gyfrifol am ddatgysylltiad o atgofion ac 

ymdeimlad synhwyrus ohono?  Yng nghyd-destun y capel, a all datgysylltiad pobl oddi wrtho 

beri i’w hatgofion ohono fod yn llai cyflawn na’r rhai sydd yn dal yn ei fynychu fel adeilad?  

Gellir edrych ar hyn yng nghyd-destun profiad yr Undodiaid Cymraeg ond yn ehangach ym 

mhrofiad pobl nad ydynt yn dewis ymwneud a’r capel rhagor.  Gellir dadlau fod datgysylltiad 

oddi wrth le ac arfer yn golygu llai o gof o gyfoeth profiad, ac efallai llai o gymhelliant i 

ymwneud â’r profiad hwnnw gan eu bod yn atgofion pell, cymylog.   

Roedd ymwybyddiaeth o bwysau’r perfformiadau unigol yn peri i mi boeni wrth baratoi, felly 

roeddwn yn nerfus cyn perfformio.  Gall paratoi am berfformiadau neu ddefodau ffurfiol yn y 

capel (megis cwrdd Nadolig neu weithredu Cymun) ddigwydd mewn modd ffurfiol, sydd yn 

gofyn i gyfranogwr chwarae rôl arbennig.  Efallai felly fy mod i’n dynesu at fy mherfformiad i 

mewn modd ffurfiol a oedd yn adlewyrchu’r perfformiadau hynny.  Credaf fod fy mhrofiad o 

nerfusrwydd wrth baratoi yn y modd hwn wedi peri i mi fod yn fwy anffurfiol wrth grybwyll y 

perfformiadau gyda’r cymdogaethau, gan obeithio na fyddent yn teimlo pwysau o ran 

strwythur naratif.   

Yn ystod fy mherfformiad unigol cyntaf yng nghapel Nazareth, cofiais fy mod yn adnabod y 

gynulleidfa; sylwais felly nad oedd angen i mi fod mor nerfus gan fod popeth yn iawn. 

Pensaernïaeth capel Nazareth a berodd i’m synhwyrau deimlo’n effro, gan fy mod mor 

gyfarwydd â theimlad y gwahanol weadau pensaernïol a gwrthrychol yno.  Ond fe’m synnwyd 

gan gymdogaethau’r tri chapel gan fy mod yn teimlo fy mod yn eu hadnabod a’u bod yn fy 

nghefnogi.  Awgryma hyn naws o gyd-gyfranogi, ac o gefnogaeth.  Teimlais yn gyfforddus i 

siarad am fy hun a’m profiadau, gan fy mod yn synhwyro’r awyrgylch diogel o’n hamgylch. 

Hyderaf fod presenoldeb cynulleidfa yn fy mherfformiadau unigol felly wedi ychwanegu haen 

o adnabyddiaeth, a chyfrannu at y teimladau trosgynnol o gwmwl tystion a deimlais wrth sôn 

am atgofion, yn enwedig am gapel Nazareth; teimladau personol iawn a gafodd eu dylanwadu 

gan y gymdogaeth a’r bensaernïaeth.  Adleisia hyn syniadaeth Bhabha fod diwylliant cenedl 

yn perthyn i ryw amser ddwbl a fodola rhwng perfformiad (y digwyddiad yn fyw) ac addysgeg 
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(y syniad o linach a hanes yn dylanwadu ar ddigwyddiad.)351  Ond credaf fod yr elfen 

berfformiadol yn gyfraniad hollbwysig i gwmwl tystion.  Teimlais fod datgan a chredu mewn 

hunaniaeth trwy wneud (y ‘doing,’ chwedl Diamond)352 yn golygu fy mod yn ymwybodol o’m 

hun mewn perthynas â’r hyn a oedd o’m hamgylch.  Credaf yr ychwanegodd hyn at ddwysáu’r 

awyrgylch a fodolai er mwyn cael mynediad at y trosgynnol.  Roedd awyrgylch y capel, a oedd 

yn gymysgwch o’r bensaernïaeth a’r gymdogaeth, yn dylanwadu arnaf i’n bersonol.  Teimlais 

ei fod yn ddarn cwbl onest; hynny yw, roeddwn yn cynnig esboniad i’r gynulleidfa dros pam 

roeddwn yno, ac roedd fy atgofion yn rhai didwyll.  Roedd y didwylledd hwn yn sicrhau fy mod 

yn gyfforddus â’r deunydd a’i gyd-destun.   Gan fy mod wedi penderfynu bod yn gwbl agored 

ynglŷn â fy mwriadau i wrth y gynulleidfa, teimlais nad oeddwn yn cuddio unrhyw beth oddi 

wrthynt, ac roeddwn yn mwynhau cydraddoldeb ein perthynas. 

O’m profiad i gyda’r gwaith unigol, ac wrth dystio i waith y gymdogaeth, gwelais fod ystyr 

deublyg i berfformiad.  Gwelais fod effaith y perfformiadau yn uniongyrchol yn y foment o 

berfformiad, ond hefyd yn deillio o ymwybyddiaeth o ofod ac o gyd-gyfranogi.  Hynny yw, yn 

rhywbeth a ddigwydda yn y foment byw o berfformiad, ac yn rhan o fynegiant ehangach y 

gymdogaeth sydd yn digwydd dros gyfnod.  Er enghraifft, credaf fod y broses o gysylltu â’r 

capeli yn y man cyntaf wedi dechrau ar y broses berfformiadol gyda’r cymdogaethau yno, gan 

fy mod yn creu perthynas gyda nhw.  Ond eto credaf fod y broses honno wedi dechrau cyn 

hynny hyd yn oed, gyda fy ymwybyddiaeth i o gymdogaeth capel Nazareth yn fy ymdrochi yn 

arferion capel yn gyffredinol.  Mae’r arferion hyn yn fodd cyson o fynegi hunaniaeth a 

gwerthoedd.  Dadleuaf felly er bod y perfformiadau a welwyd yn ystod fy mhroses ymarferol 

yn rhai cyflawn, roedd y broses berfformiadol o’u creu, ynghyd â’r broses o fod yn rhan o’r 

capel, yn sail iddynt.  Credaf, o safbwynt y capel mai pwysigrwydd y  ‘thing done’353 sydd yn 

diffinio’r gymdogaeth, ac yn y Gymraeg y gellid cyfeirio at hyn fel y perfformiadol, ys dywed 

Sherlock,354 sef creu’n hunaniaeth drwy weithgarwch perfformiadol.   Atseinir hyn hefyd yng 

ngeiriau Turner wrth iddo ddisgrifio swyddogaeth drama gymdeithasol; ‘it is our native way 
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of declaring ourselves to ourselves,’355 hynny yw, gall y perfformiadol fod yn fodd o adnabod 

ein huanin a’r gymdogaeth. 

Sylwais, wrth berfformio a thystio i gymdogaethau’r capeli yn gwneud eu perfformiadau nhw, 

fod gwahaniaeth rhwng yr hyn yw perfformiad a’r hyn yw’r perfformiadol (neu yr is/as, ys 

dywed Taylor).356  Gall perfformiad fod yn dŵr, yn binacl, yn ddigwyddiad unigryw.  Mae 

perfformiad yn y modd hwn yn fodd o arddangos safbwynt a theimlad, o arddangos 

hunaniaeth.  Ar y llaw arall, mae’r perfformiadol yn broses amyneddgar o 

berfformiadau/mynegiant sydd yn creu hunanieth.  Gwelwn yma gysyniad Lefebvre o waith a 

chynnyrch yn berthnasol, gyda’r perfformiad yn gynnyrch a’r perfformiadol yn waith.  

Awgryma hyn fwlch rhwng y gwahanol rinweddau (nodweddion?) a berthyn i’r ddau.  Hynny 

yw, fod gwerth proses, neu waith perfformiadol yn dod o gyd-gyfranogi dwys.  Cyferbynnir 

hyn â gwerth perfformiad unigryw a grëir i arddangos moment.  Credaf, wrth anghofio fod y 

ddau yn bodoli ac yn gweddu i wahanol bwrpasau, fod perygl i werth y broses berfformiadol 

ddiflannu gan fod y pwyslais ar berfformiad fel gan ei bod yn fwy amlwg fel perfformiad wedi 

ei gromfachu.  Yn y byd sydd ohoni, gwelir pwyslais cyffredinol ar ganlyniadau cyflym, ar 

gynnyrch, ac ar arian.  Ni all diwylliannau lleiafrifol sy’n defnyddio’r  perfformiadol fel modd 

o fynegi, neu i oroesi hyd yn oed, gyfrannu at y byd hwnnw.  Trwy beidio â chydnabod bod 

yna fwlch rhwng perfformiad a’r perfformiadol, a bod pwrpas i’r ddau yn eu cyd-destun, mae 

perygl y bydd anghenion y perfformiadol yn cael eu diystyried gan nad yw’r canlyniadau yn 

rhai a ellir eu rhifo mewn ffigyrau cyfalafol.  Gall gwerthuso’r perfformiadol yn ol mesuryddion 

cyfalafol danbrisio ei werth. 

Rwy’n ymwybodol, fel rhywun sydd yn rhan o gymdogaeth capel, ei fod yn gyson 

berfformiadol.  Trwy weithredoedd perfformiadol y mynegir hunaniaeth y gymdogaeth.  Ond 

mae hyn yn digwydd o fewn y cymdogaethau unigol, ar ffurf defodau ac arferion sydd yn eu 

cysylltu â’i gilydd ac at eu ffydd.  Pan ofynnais i aelodau’r gymdogaeth greu perfformiad, 

roedd yn hollol syfrdanol iddynt gan nad yw eu mynegiant yn gyffredinol wedi ei allanoli y tu 

hwnt i’w cymdogaeth hwy.  Ond fe wnaethant.  Gan fy mod i wedi dewis trywydd atgofion yn 

fy mherfformiad personol i, credaf y gwnaethant hwythau’r penderfyniad hwnnw hefyd.  Ond 

y nhw wnaeth benderfynu ar ffurf.  Penderfynodd dau o’r capeli gynnal eu perfformiadau 
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mewn gwasanaeth wythnosol, ac er bod deunydd y gwasanaeth a’r arddull yn wahanol, 

golygodd eu bod yn gyfarwydd â’r strwythur.  Os oeddent yn pryderu am gynnwys y 

perfformiad, roeddent yn ymwybodol fod y ffurf yn ddiogel, ac nad oedd unrhyw beth 

anarferol yn mynd i ddigwydd.  Ond hefyd, golygodd hyn fod eu cyrff a’u meddyliau yn dal i 

drin y peth yn unol â safonau’r gwasanaeth wythnosol.  Byddai mynegi yn hollol reddfol wedi 

bod yn anodd iddynt gan y tybiaf eu bod yn ynghlwm yn isymwybodol wrth y safonau roedd 

y bensaernïaeth a threfn y gwasanaeth yn gosod arnynt.  Hynny yw roeddent mor gyfarwydd 

â’r ffyrdd o berfformio sydd ynghlwm wrth ddefod y gwasanaeth, a’r arfer o berfformio mewn 

modd arbennig yn y gofod fel y byddai darganfod modd arall o fynegi wedi bod yn anodd.   

Roedd hyn yn unol â fy nghanfyddiad i wrth ymarfer fel ymchwil; nid oeddwn yn gallu bod yn 

gwbl reddfol yn y gofod am yr un rheswm.     

Rwyf o’r farn fod y gwahanol werthoedd a roddir ar wahanol agweddau o berfformiad wedi 

ei fewnblannu mewn modd nacaol yn isymwybod cymdogaeth capel.  Roedd gofyn iddynt 

archwilio eu hunaniaeth perfformiadol yn eu cyd-destun nhw a’i arddangos mewn 

perfformiad yn gysyniad nad oedd yn gweddu.  Roeddent i’w gweld yn mwynhau trafod eu 

hatgofion o’r perfformiadol a’u repertoire gyda’i gilydd, ond wrth ofyn iddynt gyflwyno hynny 

mewn modd mwy ffurfiol, nid oeddent mor gartrefol.  Tanlinella hyn y gwahaniaeth unwaith 

eto rhwng perfformiad a’r perfformiadol yng nghyd-destun yr ymchwil hwn, gan fod y broses 

berfformiadol yn digwydd yn hyderus ac yn ddi-gwestiwn, ond bod perfformiad o’r fath yn 

digwydd gydag ychydig mwy o bryder.  

Yn ehangach, credaf fod fy ymchwil yn codi cwestiynau am faes perfformiad safle-benodol, 

neu berfformiadau a ddefnyddiant bobl ‘gyffredin’ a’u profiadau fel canolbwynt neu 

ddechreubwynt i ddigwyddiad, fel y digwydda mewn llawer o berfformiadau cyfoes, yng 

ngwaith National Theatre Wales er enghraifft.  Gellid edrych ar A Good Night Out in the Valleys 

(Mawrth 2010) a chafodd ei hysgrifennu am bobl cymoedd de Cymru a’i pherfformio mewn 

rhai o’i chanolfannu fel enghraifft o hyn.  Er roedd ymgais ynddi i dreiddio i arferion a 

meddylfryd profiad dosbarth gweithiol yr ardal, credaf ei bod yn arosod ystrydebau ar y 

cymdogaethau hynny gan nad oedd gwahanol elfennau’r cynhyrchiad yn medru arddangos 

prosesau perfformiadol yr ardaloedd hynny’n ddigonol.  I ba raddau y mae’r perfformiadau 

hynny yn ymwybodol o gyd-destun gofodol y safle, neu o brofiad perfformiadol y bobl sydd 

yn rhan o’r gymdogaeth a drafodir?  A yw’n foesol gywir i ddefnyddio’r gofodau hyn i ddiben 
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esthetaidd heb ystyried dwysedd ystyr y maes i’r bobl hynny sy’n eu defnyddio amlaf, heb 

ymwybyddiaeth o’r repertoire sydd yn cyd-fynd â gofod o’r fath?  Ar gyfer pwy mae 

perfformiadau felly, y gymdogaeth leol, neu fyd perfformiad theatraidd yn ehangach?  Mae 

yna le i atebion eang i’r cwestiynau hyn, ond yr hyn rwyf am bwysleisio yw bod anwybodaeth 

o arferion perfformiadol y gofod ynghyd â repertoire y gymdogaeth, yn creu sefyllfa beryglus 

lle mae’r perfformiadau yn hawlio’r gofod gyda chynnyrch a gyfaddawda â’r broses.  Gan fod 

perfformiadau ffurfiol yn denu sylw eang at y cymdogaethau hynny, mae perygl fod arosod 

perfformiad ar ofodau yn cyfathrebu i’r byd yn ehangach mai dyna sydd yn digwydd yn y 

cymdogaethau hynny, gan nad yw’r cymdogaethau hynny fel arfer yn cael sylw ehangach yn 

y byd.  Rwy’n gwybod, ar ôl cynnal ymarfer fel ymchwil, ac fel rhywun sydd yn rhan o 

gymdogaeth y capel, ei fod yn broses anodd cesio datgan hunaniaeth y gymdogaeth honno 

gan nad oes traddodiad holl-gwmpasog iddi, fel y darganfu Milton Singer mewn cyd-destun 

gwahanol.357  Gellid arddangos diwylliant trwy brofi llu o berfformiadau diwylliannol yn 

hytrach na phrofi un digwyddiad. 

Credaf y gellir dweud wrth ddadansoddi’r profiadau ymarferol y datgelir bod y broses o 

adnabod cymdogaethol dwys sy’n ymwneud â gofal, cydymdreiddiad iaith a thir, a’r ysbrydol, 

yn esgyn profiad cymdogaethol y capeli i fod yn ddefod sydd yn ymwneud ag ymarfer er 

goroesiad ei diwylliant. 
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Casgliad  

Gellid disgrifio siwrne’r ymchwil hwn yn fath o leihad trosgynnol ffenomenolegol, 

chwedl Husserl.358  Mae’r daith wedi bod yn un sydd ag iddi egni cylchol, gyda fi’n dysgu mwy 

am y maes wrth gyfrannu at wybodaeth y maes yn ogystal.  Mae’r maes yn eang ac mae’r 

ymchwil wedi ymwneud â minnau’n gosod fy hun ynddo er mwyn canfod hanfodion plethiad 

y capel Cymraeg, cymdogaeth a pherfformiad.  Dyma nodi eto’r cwestiwn ymchwil er mwyn 

mynegi prif ganfyddiadau’r ymchwil hwn mewn ymateb iddo.  Beth yw perfformiad yng 

nghyd-destun y capel Cymraeg, a pha swyddogaeth sydd iddo yn y broses o greu ymdeimlad 

o gymdogaeth yno?  

Wrth ddefnyddio astudiaethau perfformiad i edrych ar wead hanesyddol cymdogaeth a 

pherfformiad yn y capel Cymraeg, gwelwyd o gychwyn ymneulltiaeth fod y perfformiadol 

wedi bod yn rhan greiddiol o ffurfiant y capeli.  Cymaint felly fel bod y capeli cynnar yn 

bensaernïol yn adlewyrchu adeiladau a oedd yn greiddiol i fywydau’r werin Gymraeg; hynny 

yw, roedd y cymdogaethau cynnar wedi eu cymhathu yn ffurfiant yr adeiledd.  Roedd yr 

ymneulltiwyr cyntaf yn datgan eu hunaniaeth yn berfformiadol o’r cychwyn cyntaf, ac 

roeddent yn gwneud hyn er mwyn addoli mewn modd a oedd yn addas i’w hunaniaeth nhw.  

Gwelwyd bod yr arferion perfformiadol a gynhelir yng ngofod y capel dros amser yn cyfrannu 

at greu a chynnal y gymdogaeth, ys dywed J.R. Jones, yn ‘[g]yfanswm gweithrediadau a 

chysylltiadau ‘gweithrediadol’ deiliad y gymuned.’359   

Mae perfformiad yng nghyd-destun y capel Cymraeg yn fynegiant o gymdogaeth ar ffurf 

defodau ac arferion sydd wedi eu perfformio dros gyfnod mewn gofod penodol, sef y capel.  

Mae’n fynegiant gweithrediadol sydd yn digwydd yn ffurfiant y capel, yn cyfuno iaith, 

gwybodaeth ranedig, a defod er mwyn atgyfnerthu clymau’r gymdogaeth â’i gilydd.  Wrth i 

natur cymdeithas newid gyda phobl yn pellhau o’u cymunedau a’u harferion perfformiadol 

yn y capeli, gellid dadlau fod cyswllt perfformiadol pobl a’u capeli yn lleihau.  I ddefnyddio 

terminoleg Jones eto, drwy beidio â mynychu’r capel, mae perygl nad yw’r gofod ffurfiannol 
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yn weithrediadol, gan olygu nad yw’r cymundod yn fyw.360  Os bydd i’r gymdogaeth oroesi, 

bydd angen y gweithrediadol yn ogystal â’r ffurfiannol. 

Trwy gromfachu fy mherfformiad i yn yr Y-f-Y, a pherfformiadau cymdogaethau’r capeli 

Cymraeg, dangosais eu bod yn cynrychioli sawl elfen o ddiwylliant.  Wrth feddwl am 

berfformiad ‘yn/fel’ (y perfformiadol),361 gwelir bod perfformiad yn fynegiant o ddiwylliant, 

ond yn ogystal y defnyddir perfformiad yn rhannol fel methodoleg i ddadansoddi’r diwylliant 

hwnnw.  Mae perfformiad yng nghyd-destun y capel yn arddangosiad o repertoire sydd wedi 

ei greu mewn proses.  Gellir cyfeirio at rannau o’r profiad drwy gyfrwng yr archif, ond nid â 

hyn yn agos at gyfleu’r profiad.  Roedd angen Y-f-Y i ddatgelu perfformiad sydd yn 

ymgorfforedig, megis perfformiad sydd yn rhan o gymdogaeth y capel Cymraeg.  Roedd yr Y-

f-Y yn ymgais i greu perfformiadau a fyddai’n archwilio ffurfiau ar berfformiad mewn capel 

drwy ddefnyddio’r repertoire, gan geisio dirnad a fyddai’r perfformiadau hynny yn cyfrannu 

at deimlad o berthyn i gymdogaeth. Credaf i’r ymchwil ymarferol ddatgelu fod y capel 

Cymraeg, cymdogaeth a pherfformiad yn fydoedd sy’n gorgyffwrdd, a bod ymarfer y tri 

ohonynt gyda’i gilydd yn rhwymo’r elfennau, gan eu gwneud yn anodd iawn i’w gwahanu.   

Mae gofod y capel yn ddylanwadol ar y gymdogaeth a pherfformiad, a bu i mi brofi’r dylanwad 

hwn wrth i mi fethu ag ymarfer ar gyfer y perfformiad mewn gofod stiwdio, yn union fel y 

gwnes wrth ymarfer am fy MA.  Roedd creiriau’r stiwdio yn cynodi arddull a modd gwahanol 

o berfformio. Roedd bod mewn capel fodd bynnag yn fy nhrwytho mewn haenau o atgofion 

drwy’r synhwyrau.  Yn hynny o beth, tystiais i’r amser dwbl, chwedl Bhabha,362 sef bod 

gweithgareddau perfformiadol byw ynghyd ag ystyriaeth o addysgeg hanesyddol yn gyfrifol 

am greu tirlun diwylliannol cymdogaeth y capel Cymraeg.  Dangosodd yr Y-f-Y  i mi fod 

ffurfiant y gofod yn medru cymell modd o ymarfer, ac nad yw gofod yn medru bod yn gwbl 

dryloyw.  Yn hynny o beth, gwelais fod Lefebvre yn gywir i nodi bod y realaidd a’r tryloyw, y 

rhith ddwbl,363 yn dylanwadu’n gyson ar ei gilydd.   

                                                           
360 Jones, 1966, t. 20 
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362 Homi K. Bhabha, ‘DissemiNation: time, narrative, and the margins of the modern nation’ yn Nation and 
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Wedi dweud hynny, roedd ystyried y gellid dehongli Eglwys, yn ôl William Jones, yn weledig 

ac anweledig yn hollbwysig i fy ystyriaeth o berfformiad a chymdogaeth yng nghyd-destun y 

capel Cymraeg.  Mae’r Eglwys weledig yn ymwneud â’r gofod ei hun, ond mae dealltwriaeth 

mai ‘Ystyr gyntefig a phriodol y gair Eglwys yw cynnulleidfa’364 yn greiddiol i’r ymchwil hwn, 

gan ei fod yn tanlinellu mai’r bobl, neu’r gymdogaeth, sydd yn creu Eglwys y capel Cymraeg.  

Heb gynulleidfa, ni fyddai’r capel yn bodoli.  Tystiais i hyn gyda chapel Undodwyr Cymraeg 

Caerdydd, capel a oedd yn bodoli yn weithrediadol heb y ffurfiant. 

Credaf fod yr ymchwil hwn yn gymwys at gael ei berthnasu i ddiwylliant lleiafrifol yn 

ehangach, gan ei fod yn disgrifio’r modd y gall cymdogaeth ddefnyddio ffurfiau perfformiadol 

i fynegi ffurfiau sydd yn rhan o’u repertoire nad ydynt wedi cael eu cofnodi’n archifol.  Roedd 

mynegiant perfformiadol yn digwydd o fewn cynulleidfaoedd ymneilltuol Cymraeg o’r 

cychwyn cyntaf, a chredaf fod y mynegiant hwn wedi ei wreiddio mewn gorfodaeth i fodoli 

yng ngwyneb gorthrwm.  Hynny yw, yn gyffredinol, nid oedd adnoddau archifol nac ariannol 

gan yr ymneulltiwyr cyntaf, y cwbl oedd ganddyn nhw oedd ei gilydd a’u hysbryd.  Roeddent 

yn cyfuno’r rhinweddau hyn mewn perfformiad fel mynegiant i oroesi.    

Dewisais, yn ymarferol, edrych ar atgofion.  Dyna oedd fy ‘social dramas’ i, y deunydd a oedd 

ar gael i mi er mwyn cyfathrebu dwysedd fy mherthynas â’r capel.  Wrth i gymdogaethau’r 

capeli ddewis rhannu atgofion yn eu perfformiadau nhw yn ogystal, teimlais efallai fy mod 

wedi hiraethu am orffennol fel testun, ac efallai na fyddai hynny’n llesol wrth feddwl am 

oroesi a symud ymlaen.  Ond dywed Rebecca Schneider wrth drafod defnydd Adrienne Rich 

o’r gair ‘survival’:  

Entering, or reenacting, an event or a set of acts... from a critical direction, a different 
temporal angle, may be...an act of survival, of keeping alive as passing on...Rather, it 
is more a constant (re)turn of, to, from, and between states in animation...For 
“survival,” to use Rich’s word, may be a critical mode of remaining, as well as a mode 
of remaining critical: passing on, staying alive, in order to pass on the past as past, not, 
indeed, as (only) present.  Never (only) present.365  

 

                                                           
364 William Jones, Geiriadur Diwynyddol, (Merthyr Tydfil: Josiah Thomas Jones, 1837) t.668  
365 Rebecca Schneider, Performing Remains: Art and War in Times of Theatrical Reenactment, (London and 
New York: Routledge,2011), t. 7 
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Yn y fan hyn mae Schneider yn nodi bod cyflwyno’r gorffennol yn fodd o’i gofio yn y presennol.  

Ond yn bwysicach na hynny, mae coffau’r gorffennol yn fodd o oroesi; mae’n fodd i’r 

gorffennol aros gyda ni, gan alluogi i ni fod yn feirniadol ohono, yn ogystal â’i dderbyn fel rhan 

hollbwysig o’n hunaniaeth ni.  Credaf fy mod yn yr Y-f-Y wedi creu perfformiad o ffurfiau 

perfformiadol, a oedd yn galluogi cynrychiolaeth o’r gorffennol yn y presennol, ei wneud yn 

bresennol i fy hunaniaeth i nawr.  Digwyddodd hyn yn yr un modd ym mherfformiadau’r 

capeli.  Felly nid hiraethu am y gorffennol a oedd yn digwydd, ond modd o ddatgan gorffennol 

hunaniaeth berfformiadol cymdogaeth yn y gofod er mwyn deall y berthynas honno heddiw.  

Credaf y gellid perthnasu hyn at y ‘creative survival’366 roedd Emyr Humphries yn ei drafod.  

Trwy ailedrych ar waddol y gorffennol, mae modd i ysbryd y gorffennol oroesi mewn ffurfau 

newydd.  Gellid dweud fod cysyniad Schechner o ‘actualizing’, neu wireddiad, sef ‘the 

actualization is the making present of a past time or event’367 yn digwydd yn y fan hon.  

Tystiais i’r profiad o wireiddiad yn fy Y-f-Y wrth deimlo bod cwmwl tystion yn bresennol.  

Credaf fod hyn yn ymwneud ag ymwybyddiaeth o arferion a thraddodiad pobl mewn gofod 

penodol.    

Roedd yr Y-f-Y yn bwysig er mwyn i mi fedru bod yn y bwlch rhwng ffyrdd o ddiffinio.  Cyfeiria 

Bhabha (perfformiad ac addysgeg)368, Lefebvre (rhith ddwbl)369, a McLucas (y llety a’r 

ysbryd)370 at ddeuoliaeth gofod, a’r modd y mae dau fath o ddylanwad yn y gofod yn cyd-

chwarae er mwyn adnewyddu ei ystyr.  Rwy’n meddwl ei fod yn fwy na chyd-ddigwyddiad nad 

oedd y tri hyn yn medru trafod y gofodau fel unedau unigol a’u bod yn siarad am y dwbl, gan 

eu bod yn arddangos nad yw gofod yn un peth o ran ystyr, gyda’r ystyr hwnnw’n newid yn 

fythol.  Tystiais i densiynau’r ddeuoliaeth drwy fod yn y gofod yn yr Y-f-Y, ac roeddwn yn 

teimlo fy mod yn llwyr ymwybodol o’r modd roedd y deuoliaethau’n dylanwadu ar ei gilydd 

er mwyn diffinio’r gofod yn y presennol.  

Er i mi edrych ar lu o syniadau o wahanol feysydd i geisio deall fy maes, gwelais fod dau yn 

allweddol.  Cymaint eu dylanwad, hoffwn gloi gyda’u syniadau nhw.  Roedd canfod syniadaeth 

                                                           
366 Emyr Humphries, The Taliesyn Tradition, 2nd edn., (Bridgend: Seren, 2000), t. 6 
367 Richard Schechner, Performance Theory 2nd edn., (London and New York: Routledge, 2003), t. 32 
368 Bhabha, 1990, t. 297 
369 Henri Lefebvre, The Production of Space, gol. gan Donald Nicholson-Smith (Blackwell Publishing: 2009), t.27 
370 Mike Pearson, ‘Perfformio Safle-Benodol’ yn Ysgrifau ar Theatr a Pherfformio, gol. gan Anwen Jones a Lisa 
Lewis, (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 2013), tt. 142-158 (t. 147) 
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Diana Taylor am yr archif a’r repertoire yn foment mawr i mi, a alluogodd i mi deimlo fod 

modd i lais cymdogaeth y capel gael ei glywed drwy’r repertoire.  Mae hyn yn hollbwysig nid 

yn unig i ddeall mynegiant y gymdogaeth, ond i ddiwylliant lleiafrifol.  Dyma ailadrodd ei 

geiriau: 

If, however, we were to reorient the ways social memory and cultural identity in the 
Americas have been studied, with the disciplinary emphasis on literary and historical 
documents, and look through the lens of performed, embodied behaviours, what 
would we know that we do not know now?  Whose stories, memories, and struggles 
might become visible?  What tensions might performance behaviours show that 
would not be recognized in texts and documents?371  

Dangosodd Taylor i mi y gall perfformiad ddatgloi diwylliant lleiafrifol a’i ddilysu fel modd o 

wybod.  Y llall a oedd yn ganolog i fy ymchwil oedd J.R. Jones, a’i lu o syniadau am y hanfodion 

angenrheidiol sydd angen ar gymdogaeth er mwyn iddi weithredu.  Mae fy ymchwil wedi 

dangos i mi fod y capel Cymraeg yn droedle, yn rhywle y gallaf hoelio fy hunaniaeth.  Dywed 

Jones: ‘Mater o droedle yw bodolaeth Pobl.  A dull sicr o’u difodi yw sugno eu troedle i Ofod 

ehangach y bydd ei ganolfan grym y tu allan iddynt.’372  Hynny yw, i oroesi, rhaid cael troedle.  

Mae perygl i droedle’r lleiafrif hwnnw ddiflannu pan wyneba rym arall.  Mae’r capel Cymraeg 

yn ofod lle y medr y troedle hwnnw fodoli i’w gymdogaeth cyhyd â’i fod yn gartref i’r 

gweithrediadol, nid yn ffurfiant yn unig.  Trwy geisio gosod fy hunan yng nghanol 

gweithgarwch perfformiadol y capel Cymraeg, rwyf wedi tystio bod perfformiad yn fodd i’r 

gymdogaeth oroesi, adnewyddu a datgan ei hunain.  

Mae gen i droedle. 
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Atodiad 1: Script perfformiad Unigol  

Prynhawn da!  A diolch am ganiatau i mi dorri ar draws eich gwasanaeth heddiw.  Falle bod 

chi ‘di clywed bod y perfformiad yn rhan o’r PhD fi’n neud.  Ma fe’n rhan o’r ymchwil, ydy.  

Ond dwi ddim yn cael fy arholi ar y perfformiad ‘ma.  Rwbeth bach i ni yw hwn heddi, 

ymlaciwch a joiwch.  Bydd e’n para rhyw hanner awr, a bydde fe’n gret os allech chi aros am 

ddisied a chlonc wedyn ‘ny.  

#ALAW AM YCHYDIG, CYN TAWELU I GLYWED LLAIS RHI# 

Co fi ‘nol fan hyn.  Capel Nazareth.  Fi’n byw yng Nghaerdydd nawr, ‘da Huw, fy ngwr.  Ma 

rhan fwya o chi’n nabod e nawr.  Ha!  Fi’n cofio Anti Mill yn cwrdda fe fan hyn am y tro 

cynta; odd e wedi dod gyda fi i gwrdd Nadolig.  Ar ôl y cwrdd dyma hi’n gofyn o’i flaen e; 

“Ble ffindest ti hwn te?!”   

Ie, dwi’n byw yng Nghaerdydd, a’n joio antur y ddinas.  Ond ma rwbeth wastod yn fy nenu 

‘nol, getre.  Fi moen rannu rhai o’r pethe sy’n gwneud i mi edrych yn deg tuag at adref, y 

pethe sydd wedi cyfrannu at gyfoeth fy magwraeth. 

#ALAW’N DOD I BEN# 

Pan o’n i’n fach, y Festri odd canolbwynt y capel i fi 

Odd cwpwrt mawr mewn ‘na, a odd ddim dal beth odd yn dod mas.  O’n i’n dwlu ar y ffelts, 

byth yn blino ar neud stori beiblaidd ar y ffelts.  Stori’r geni, Iesu ar gefn asyn, Iesu’n 

cerdded lawr y stryd,odd Iesu’n cael neud bach o bopeth ar y ffelts...   

A’r lluniau ar y walie; Moses yn yr hesg, a ffram iddo’n batrwm o ddwylo bach ni’r plant.  

Cyfnod lliwgar.   

Pob math o bartion ‘na.  Partis penblwydd ar y fordydd hir.  Pwy sy’n cofio’r partis 

tuppaware a pippa dee ‘na?  Ges i fod yn fodel i barti Pippa Dee unwaith, pan o’n i byti saith.  

O’n ni’n newid yn y gegin, wedyn cerdded mas o’r gegin, lawr y catwalk y festri i ddrws y 

capel a troi am ‘nol.  Joio. 

 #ALAW NADOLIG# 

 Nadolig!  Waw!  Am amser cyffroes!  Ma ‘na gynnwrf yn y Festri; y plant wedi windo rhwng 

y nerfau a gwbod bod Nadolig bron a chyrraedd.  Mamau’n ffysan ‘da’r gwisgoedd; 

gwisgoedd anhygoel!  Yr angylion a’u tinsel, y gwyr doeth a’u ffoil, y bugeiliaid a’u llieni te 

a’u tedis o ddefaid. 

Odd y set fawr hefyd yn cael ei ddilledu yn ôl y galw.  Fi’n cofio un blwyddyn ni’n esgus ein 

bod ni’n estronwyr o fedysawd arall oedd yn edrych lawr ar ddrama’r geni, felly odd y pulpid 

a’n gwisgoedd ni’n sgleiniog i gyd!  Fi’n cofio neud stori Babushka blwyddyn arall, ac felly 

r’odd y set fawr yn gartref iddi. 
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#CERDDORIAETH I STOPIO# 

Mae’n rhyfedd sut ma tamed bach o ddychymyg yn gallu trawsnewid y capel i beth 

bynnag chi moen iddo fe fod. 

 Cyn y cwrdd Nadolig, bydde’r plant yn martsio mas o rialtwch y festri i lonyddwch 

disgwyliedig y capel, a eistedd yn y seti fan hyn.  Shhht!  Odd hyn yn gamp yn ei hunan!  Y 

rhai rili bach yn y ffrynt, yn llefen, pigo trwyn, ac yn cicio’u coesau, ddim yn rili deall be oedd 

yn mynd mlan.  Wedyn y rhai bach yn hyn; bach mwy direudus erbyn hyn, lot o wefo at 

Mami, pipo rownd a poco’i gilydd.  Bach yn hyn ‘to, a bach mwy o glebran.  Pan o’n i oedran 

‘ma, o’ i’n meddwl mod i’n gwbod y lot, a llawer mwy aeddfed na’n chwiorydd odd yn 

eistedd o’m mlaen i.  Ond fi’n cofio edrych, yn llawn edmygedd at y merched hawddgar odd 

tu-ol i fi.  Rodd rhain yn bert fel angylion, ac yn bihafio fel rhai hefyd.  O’n i moen bod fel 

nhw. 

Ma llun o’r ysgol Sul yn ’86 draw fa ‘na; 25 yn ôl draw fan ‘na (ma hwna’n neud i fi dwmlo’n 

hen) fi’n credu sy’n llwyddo dal naws y lle.  Ewch i’w weld os gewch chi gyfle. 

Pan o’n i tua 7, ges i’r big break.  O’n i wedi bod yn fugail yn gwarchod fy mhraidd liw nos 

“Beth yw’r gole llachar ‘na?!” (a Mami’n yngan y geirie o’m blaen i).  O’n i ‘di bod yn wr 

doeth fyd; “tri y’m ni o’r dwyrain draw”.  (Yn dilyn y geiriau odd ar y balconi wrth gwrs.)  

Wedyn ges i y rhan odd pob merch fach yn ysu am fod; yr angel Gabriel.   

Carol Calypso# 

Y merched mawr wrth gwrs yn cael bod yn Mair.  O’n i’n edrych mlan siwd gymaint i’w 

berfformio, ac odd ‘da fi ffrog wen berffaith; tinsel, adennydd.  Dath yr awr fawr, gyda 

nheulu estynedig yn y gynulleidfa, a’r capel yn llawn. 

(Ennyd) 

(Sibrwd) Ond ges i banics.  O’n i ffili neud e.  O’n i mor ofn, y peth diwetha yn y byd o’n i 

eisiau gwneud odd mynd lan i’r pulpud ma.  O’n i’n llefen, a’n gwrthod mynd lan.  Yn y 

diwedd, falle bo chi’n cofio, odd rhaid i Mami ddod lan ‘da fi a cwato o mlan i yn y pulpud.  

Ma llun i gal, ble chi gallu gweld Mami o mlaen i fan hyn, a fi’n sefyll fan hyn gyda blotches 

coch ar fy ngwyneb. 

Un o’r pethe, fel plentyn, o’n i’n edrych mlaen i yn y cwrdd Nadolig, odd yr anrhegion.  

Bydde ni’n cerdded mlan a ishte yn y set fawr, gan aros i’r pregethwyr rhoi anrheg i ni yn ein 

tro.  Fi’n cofio’r bod ar bige’r drain yn aros i glywed yn enw’n cael ei alw mas.  Fel arfer o’n 

ni’n cael siolcled Nadoligaidd, a tocyn llyfr, neu feibl.  Ma’r siocled wedi mynd, ond ma’r 

Beibl dal gyda fi.  O’n ni gyd yn cael ein dysgu i weud ‘diolch’ mewn llais clir.  Arferiad da.  Un 

blwyddyn, pan odd Mari yn rhy ifanc i gymryd rhan, odd hi’n eistedd lan lofft gyda Dadi.  Ath 

y pregethwr ag amlen, tocyn llyfrau efallai, lan ati.  D’odd Mari fach ddim cweit yn deall beth 
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odd yn digwydd, ac mi glywodd gynulleidfa’r capel ei llais bach main tra odd Ryan ar ei 

ffordd lawr yn dweud “ma’r dyn wedi rhoi llythyr i fi!”    

Un Nadolig gethon ni’r Fari Lwyd; chi’n cofio hwna?  O’n i gyda’r Fari Lwyd yn y Festri, yn 

esgus ein bod yn cyrraedd y cartref (sef y set fawr.)  Dad odd y Fari Lwyd gyda llaw, ag Elfed 

yn ei arwain.  Elfed!  Wel odd e’n mynd amdani’r noson ‘na.  Dwi’n cofio fe’n hwthu corn 

bach odd yn datgan i’r bobl yn y capel ein bod ni’n cyrraedd tan bod e’n goch ddu!  Odd e’n 

dipyn o arweinwr, odd ‘da chi ddim dewis ond ei ddilyn e (odd rhaid i Dad am fod Elfed yn ei 

arwain o gortyn rownd ei wddf!)   

Wel Dyma ni’n dwad, gyfeillion diniwad, i ofyn am gennad, i ofyn am gennad i ganu. 

Mewn a ni yn ffys a miri a swn.  Odd wncwl David yn clocsio fan hyn, a Heddwyn yn adrodd 

cerdd o’r set fawr.  Ni’n amryddawn fel cynulleidfa! 

Fi  wastod yn mwynhau gweld pobl hyn y capel yn perfformio.  Y ddwy Ddel a’u lleisiau fel 

deuawd o adar pur yn y pulpud, yn ogystal a theimlo’r wefr pan fo hanner y gynulleidfa’n 

codi i ganu caneuon y plygain.  Ma pawb ‘ma’n cyd-gyfranogi; yn cymryd ran yn rhywbeth.  

Pinne bod e’n ganu. Yn gweini mulled wine yn y festri, yn agor a cloi’r drws, yn tacluso, yn 

dod a’r blodau, sorto’r meicraffon, rhoi’r cyhoeddiadau, neud y casgliad, dysgu’n yr ysgol 

Sul. 

Neu jyst bod ma. 

#ALAW’N ARAFU YNA DISTEWI# 

Jest bod ‘ma.  Shhhhht. 

Ag eithrio swn rhywun yn torri gwair, ac ambell i dractor pell, ma fe’n dawel ‘ma.  Hollol 

llonydd. Ond llonyddwch sy’n llawn egni.  Pan i ni’n cyd-weddio, fi’n dwlu ar siwt ma pawb 

yn canolbwyntio, mewn tawelwch, yn meddwl am bobl llai ffodus na nhw.  Ma ‘na wefr yn 

mynd trwy’r stafell, ni’n creu cylch trydannol o ewyllus da.  Ni’n un llais yn fud-ddyheu. 

Sai’n bregethwr, sai mynd i gynnig gweddi.  Ond licen ni tasen ni gyd yn gallu gostwng ein 

pennau am funud, a meddwl am ba mor lwcus i ni fan hyn, cymdogaeth capel. 

Diolch.  Licen i os allech chi ddod gyda fi am wac fach tu fas, jyst rownd y gornnel i’r 

fynwent.  Byddwn ni ar ein traed am tua 10 munud, ond fi’n deall os na byddwch chi eisiau 

neu gallu dod. 

(Cerdded jyst rownd y gornel) 

Sai’n gwbod ambyti chi, pan i fi’n troi’r cornel ar bwys y Festri a’n cerdded lan i’r fynwent, 

ma’r naws yn newid.  Ma rhywbeth yn cydio ynof.  Pan o’n i’n fach, o’n i arfer meddwl bod e 

bach yn spooky ‘ma ond nawr fi’n credu bod e eitha neis, rhyw fath o lonyddwch.  Awyrgylch 

o  Gariad. 
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Pan odd hi’n haf bydden ni weithie’n dod mas ‘ma ‘da’r ysgol Sul.  Rhyw dro odd rhaid ni 

ffeindio’r bedd hynna yn y fynwent,  (rhedeg at rhai o’r beddau) draw fan hyn rhywle (a 

rhedeg ‘nol) a fi’n cofio bod llawn arswyd wrth weld yr hen hen rhai; sai’n gwbod beth o’n 

i’n disgwyl bydde’n digwydd chwaith...   

Ma ‘da ni gyd bobl fan hyn, neu mewn mannau tebyg, bobl ni wedi caru’n fawr a sdim dowt 

wedi bod yn ddylanwad mawr arnom ni.  Ma un dyn gath yr effaith ‘na arno fi fan hyn. 

(Cerdded i agos i fedd Dacu.) 

O’n i’n mynd ar drip ysgol i Ffrainc.  Es i lawr at Mama a Dacu i weud tata.  Cyn gweud tata, 

arweinodd Dacu fi i’r middle room lle ma’r cotie’n hongan lan.  Odd Dacu’n dioddef o gancr.  

Estynodd e waled leder brown mas o boced ei got.  Nawr odd Dacu yn fachan annwyl a 

hael, ond weles i erioed mo’i waled e cyn hynny!  Estynodd e pum punt mas a o’n i ffili 

credu’n llygaid.  Diolches i’n fawr a rhoi cusan a cwtch iddo.  Ond wrth bod fi’n gadael y ty y 

diwrnod ‘ny, odd ‘da fi teimlad od, yn codi trwy nghorff, na welen i Dacu eto.  Odd y £5 ‘na 

werth fortsiwn.   

Bant a fi i Ffrainc, ar drip cyfnewid i ysgol yn Agen.  Joio.  Tua hanner ffordd trwyddo, gath 

Melody (fy Mam bedydd odd yn digwydd bod athrawes yn yr ysgol) alwad ffon.  Odd Dacu 

wedi marw. 

Ges i fynd i ishte tu fas i’r ysgol yn Agen.  Odd set ‘na’n wynebu cae o wenith melyn, rheiny’n 

suo’n bert yn y gwynt.  Bues i’n ishte ‘na, yn llefen a’n edrych ar y gwenith am orie. 

Edryches i lan ar yr awyr las; yr un awyr odd Mama a’r teulu’n gweld o Bontyates.  Meddwl 

am dacu; trwy’r un awyr odd e’n edrych lawr arnai o’r nefoedd.  Odd cysylltiad yr awyr ‘ma 

wedi nghyffroi; o’n i’n teimlo fel bod y gwenith yn ymestyn mas a’n fy amgylchynnu mewn 

cwtch braf.  Am ennyd perffaith, odd pawb da’i gilydd.   

(Edrych lan) 

(Pigo darn o wair lan.)  

Ni’n perthyn i fan hyn.  Dim jyst at ein gilydd fel cymdogaeth y capel, ond at y tir.  Ma ‘na’n 

neud i fi deimlo’n gryf.   

Nerfus ond yn gyffroes; becso bod y veil yn mynd i gwmpo mas, ond ddim yn becso chwaith.  

Yn stumog i’n troi, ond Dad yn gadarn wrth fy ochr a’m chwiorydd y tu ol i fi, yn gefen.  Heb 

anghofio’r cynulleidfa o fenywod y pentre a’r capel yn pipo tu ol i’r wal.  Clywed Sheep may 

Safely Graze ar yr organ, a’n hollol hapus.  Yn gwbod fod y ddefod annwyl ‘ma’n y capel 

mynd i newid popeth. 

Trwy’r drws ‘ma, troi’r gornel, a ma pawb dwi’n nabod ‘ma.  Ond un person dwi’n weld (a’n 

falch bod e wedi troi lan!) 
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O’n i wedi bod yn ffysan siwd gymaint gyda paratoi’r brecwast priodasol a ryw fanylion bach 

chwaethus di-bwys, o’n i wedi anghofio meddwl am y gwasanaeth ei hunan.  Ond chi’n 

gwbod beth, joies i e.  R’odd y canu mor bwerus o’n i’n teimlo fe’n bwrw fi fel corwynt!  Er 

mod i’n dechre ar gyfnod newydd o’m mywyd, o’n i’n teimlo’n saff.  Saff gyda Huw.  Gyda 

Ryan.  Gyda chi.  Saff o fewn y muriau yma. 

#CERDDORIAETH YN AIL-DDECHRAU# 

Ma cymaint o seddi yn y capel, a finne, heblaw am mewn amgylchiadau arbennig, wedi 

treulio pob gwasanaeth, yn yr un un.  Yn gweld y peth o’r un ongl.  Mae gan bawb ei ddeial 

haul ei hun, yn mesur cysgodau’r tymhorau’n flynyddol.   

Yn ein set bach ni, ma Fisherman’s friends yn cael eu pasio lawr y linell, wedyn arian casgliad 

yn cael ei rhoi mas.  Ma Mama yr godwr canu answyddogol i mi, er bod hi ffili sefyll i ganu 

rhagor.  Ma hi dal, mas o ddyletswydd, yn rhoi shuffl bach i ddynodi i ni pryd i sefyll lan.  

Ond fi’n joio’r canu, er bod yr emynau wastod rhy uchel i alto fel fi.   

 

Odd e’n newid byd dechrau mynd i wasanaethau fel oedolyn.  Odd y capel yn anferth!   

Bach mwy diflas i fod yn onest.  Ma popeth yn teimlo’n hirach a’n llai personol.  Dwi’n cofio 

Bethan a fi yn cael y giggles am ddim rheswm o gwbl; siwr o fod achos o’n ni ddim fod 

chwerthin.  Bydde ddim hydynoed rhaid i ni edrych ar ein gilydd; o’n i jyst yn gwbod bod hi’n 

giglan.  Pen lawr wedyn, a pinsio cefn fy llaw i drio neud i’n hunan stopio.  Y give-away yw’r 

ysgwydde wrth gwrs.   

Ond yr hena es i, y mwya o’n i’n gwrando i’r bregeth.  Wedi dysgu i eistedd a gwrando.  

Wedyn gwerthfawrogi.  O’n i’n caru, wedi’r gwasanaeth, fel rhywun ifanc, a mynd a rhedeg 

rownd y balconi nes bod rhywun yn gwaeddi arno ni o lawr llawr. 

(Mynd i rhedeg lan lofft) 

Stopwch hi nawr, dewch lawr o fan ‘na! 

#Cerddoriaeth a choreograffi# 

Ni’n mynd trwy lot fan hyn.  O’r defodau mawr newid byd, i’r pethe bach wythnosol.  Tase’r 

walie ‘ma gallu siarad...  Mae wedi bod yn gartref i wenau a dagrau, hapusrwydd a 

rhwystredigaeth.  Ma pob un o ni fan hyn wedi bod trwy enfys o emosiynnau ‘ma.  A fel y 

pileru yn dala’r adeilad ‘ma lan ni wedi bod yma i gefnogi’n gilydd, a ni dal yn cefnogi’n 

gilydd.  

Y perfformiad yma er enghraifft; doeddech chi ddim yn gwybod llawer ambwyti fe, ond ma 

pawb wedi  bod mor gefnogol. 
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Bydden i’n dwp tasen i’n dweud fod fory’n wyn i gyd.  Sdim lot o ni.  Ond ni dal ‘ma!  Nawr!  

Ni’n ymdrechu gyda’n gilydd, canu gyda’n gilydd, cefnogi’n gilydd.  Jyst trw fod ‘ma.  Mae’n 

gyfoeth i’w ddathlu. 

Ma ‘da ni rhywbeth arbennig, gyda’n gilydd ac yn y lle ma, a dylen ni werthfawrogi hyn a 

neud yn fawr ohono. 

Diolch. 
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Atodiad 3: Lluniau perfformiadau grŵp 

Capel Horeb Penrhyncoch 
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Capel Nazareth Pontyates
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Undodwyr Cymraeg Caerdydd 
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