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Cyfoethogi’r Cyfathrebu
llawlyfr ymarferol i DiwtoriaiD Cymraeg  
i oeDolion 

Golygwyd gan Christine Jones a Steve Morris

Mae’r gyfrol hon ar gyfer tiwtoriaid sy’n addysgu Cymraeg i oedolion 
neu sy’n astudio cwrs yn y brifysgol ar sut i addysgu Cymraeg i 
oedolion. Mae’n cynnwys llawer o syniadau ymarferol gan diwtoriaid 
profiadol ar sut y gellid cynorthwyo pobl i siarad a defnyddio’r iaith 
Gymraeg mewn dosbarthiadau iaith ac mewn sefyllfaoedd anffurfiol.

‘Dyma gyfrol anhepgorol i’r sawl sy’n ymddiddori ym maes 
Cymraeg i oedolion. Mae’n cloriannu arbenigedd y rhai sydd  
wedi gwneud cyfraniad enfawr i’r maes dros y degawdau  
diwethaf.’ 

      Dr Elin Meek, awdur a chyfieithydd

CM 9781783169085 
£24.99 
eLyfr 9781783169092
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athroniaeth

hanes athroniaeth  
y gorllewin
Golygwyd gan John Daniel a Walford L. Gealy

Mae’r llyfr hwn yn cyflwyno hanes athroniaeth y Gorllewin, o gyfnod y 
Groegiaid hyd at yr ugeinfed ganrif. Gwneir hyn wrth drafod syniadau’r 
athronwyr mawr yn eu trefn gronolegol – o Thales, a oedd yn byw yn y 
chweched ganrif cyn Crist, hyd at Karl Popper, a fu farw yn 1994. Wedi’u 
hysgrifennu gan ysgolheigion amlwg a rhyngwladol y Gymru ddiweddar, 
mae’r ysgrifau’n cyflwyno safbwyntiau sy’n cyffwrdd â meysydd seicoleg, 
cymdeithaseg, gwleidyddiaeth, crefydd, hanes a llenyddiaeth – hynny yw,  
byd syniadau yn gyffredinol yn ogystal ag athroniaeth yn benodol.

CC 9780708321829 
£50.00

aristoteles: Barddoneg
Addaswyd a chyfieithwyd gan J. Gwyn Griffiths

Dyma gyfieithiad Cymraeg rhagorol J. Gwyn Griffiths o draethawd mawr yr 
athronydd Groegaidd Aristoteles ar farddoniaeth, ynghyd â rhagymadrodd 
sylweddol a nodiadau manwl. Cyhoeddwyd y cyfieithiad yma’n gyntaf gan 
Wasg Prifysgol Cymru yn 1978.

CM 9780708317181 • £8.99
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athroniaeth

Credoau’r Cymry     
ymDDiDDanion DyChmygol aC  
aDlewyrChiaDau athronyDDol 

Huw L. Williams 

Trwy ymdriniaeth wreiddiol a gafaelgar â rhai o ffigyrau adnabyddus 
Cymru, mae Huw L. Williams yn amlygu nifer o gredoau sydd wedi bod yn 
ddylanwadol yng Nghymru a thu hwnt. Cyflwynir trafodaethau gwleidyddol, 
moesol a diwinyddol ar ffurf ymddiddanion dychmygol, gyda sylwebaeth 
athronyddol ar elfennau canolog yr athrawiaethau hynny, mewn cyfrol sy’n 
rhoi sylw priodol i sylwedd athronyddol y traddodiad deallusol ac yn cynnig 
dathliad o’n credoau fel cenedl.

‘Mewn cyfrol arloesol sy’n trafod daliadau meddylwyr Cymreig o’r 
Oesoedd Tywyll hyd at yr ugeinfed ganrif, mae’r awdur yn gofyn a oes 
gennym fel Cymry draddodiad syniadol. Mewn modd heriol a hynod 
fywiog, fe’n cyflwynir i ddadleuon y gorffennol cyn i’r awdur fynd ati 
i’w cloriannu’n fedrus – mae ei ddawn fel addysgwr yn sicrhau y bydd 
ystod eang iawn o ddarllenwyr yn cael boddhad ac ymoleuad wrth 
ddarllen ei lyfr.’

             E. Gwynn Matthews, Golygydd Astudiaethau Athronyddol

CM 9781783168804 
£19.99 

eLyfr 9781783168811
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hanes

Castell 
Caerfyrddin
olrhain hanes 
llywoDraethiant

Neil Ludlow 

Castell Caerfyrddin yw un o gestyll mwyaf pwysig ond lleiaf 
adnabyddus Cymru. Mae’r llyfr hwn yn archwylio hanes a 
datblygiad y ganolfan lywodraethol hon o’r cyfnod canoloesol 
hyd heddiw. Defnyddir cloddfeydd archaeolegol ac ymchwil 
ddogfennol i ddangos swyddogion y castell a thrigolion eraill 
wrth eu gwaith, a’u hymadwaith â thref Caerfyrddin, yr ardal 
leol a thu hwnt. Disgrifir hen adeiladau a rhai sy’n dal i fodoli, 
ynghyd â’r defnydd a wnaed ohonynt, gan gynnwys y carchar 
ôl-ganoloesol. Mae’r llyfr hwn yn gosod Castell Caerfyrddin yn 
ôl ym myw hanes Cymru’r Oesoedd Canol.

hanes Cymru yn y Cyfnod 
modern Cynnar, 1530–1760
Geraint H. Jenkins
Dyma gyflwyniad i hanes Cymru yn ystod y cyfnod rhwng y Deddfau 
Uno a’r Chwyldro Diwydiannol. Ymdrinnir â’r cyfnewidiadau 
cymdeithasol ac economaidd, gan roi sylw arbennig i uno Cymru a 
Lloegr, twf Protestaniaeth yn ystod y cyfnod, a’r cynnydd mewn addysg.

CM 9780708309988 • £7.50

‘Dyn heb ei 
gyffelyb yn  
y Byd’ 
owain myfyr a’i 
gysylltiaDau llenyDDol

Geraint Phillips

Y llyfr hwn yw’r cofiant cyntaf i Owain Myfyr, un o’r cymwynaswyr 
mwyaf yn hanes y diwylliant Cymraeg – gŵr a ddisgrifiwyd gan ei gyfaill 
Iolo Morganwg fel ‘dyn heb ei gyffelyb yn y byd’, ac yntau’n  
un o sylfaenwyr Cymdeithas y Gwyneddigion yn Llundain, ymhell o’i 
fro mebyd yn Llanfihangel Glyn Myfyr.

CC 9781783160464 
£34.99 
eLyfr 9781783160471

CC 9780708323243 
£19.99
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hanes
CM 9781783168880 
£24.99 
eLyfr 9781783168897

nid sianel 
gyffredin 
mohoni!
hanes sefyDlu s4C

Elain Price

Dyma’r astudiaeth gyntaf ar hanes blynyddoedd cynnar un o 
sefydliadau diwylliannol pwysicaf Cymru. Ceir yn y gyfrol hon 
ddadansoddiad o’r gwersi y gall hanes y sianel eu cynnig i’w 
swyddogion cyfredol wrth iddynt fynd ati i’w gosod ar seiliau 
cadarn ar gyfer dyfodol sy’n ymddangos yn gynyddol ansicr.

‘Ar sail ymchwil manwl a thrylwyr, cyfweliadau dadlennol 
a dehongliad sy’n dangos dealltwriaeth o ysbryd ac 
amgylchiadau’r cyfnod, mae Elain Price yn cyflwyno  
hanfod blynyddoedd cynnar cyffrous sefydlu S4C. Dyma 
gyfrol sy’n cyflwyno a dehongli hanes darlledu o safbwynt 
ymarferol yn erbyn cefndir gwleidyddol, economaidd a 
diwylliannol Cymru a’r iaith Gymraeg yn chwarter olaf yr 
ugeinfed ganrif.’

 Euryn Ogwen Williams,  
cyn-Gyfarwyddwr Rhaglennu S4C

Creithiau      
DylanwaD y rhyfel 
mawr ar gymDeithas 
a Diwylliant yng 
nghymru

Golygwyd gan Gethin Matthews

Er gwaethaf pwysigrwydd canolog y Rhyfel Mawr yn hanes modern 
Cymru, prin iawn yw’r gweithiau academaidd sy’n olrhain dylanwad 
maleisus a phellgyrhaeddol y rhyfel ar ddiwylliant a chymdeithas 
y wlad. Amcan y gyfrol hon yw dechrau ar y gwaith o unioni’r cam 
mewn casgliad sy’n cynnwys cyfraniadau gan nifer o ysgolheigion 
disglair i’n cynorthwyo i ddeall yn well sut y newidiodd y byd 
Cymreig am byth yn sgil digwyddiadau 1914–18, gan olrhain 
datblygiadau yng nghymdeithas a diwylliant Cymru o’r cyfnod cyn  
y rhyfel hyd at y presennol.

‘Dyma gyfrol hynod o ddiddorol sy’n bwrw golwg dros 
amrywiaeth o agweddau ar hanes Cymru a’r Rhyfel Byd 
Cyntaf mewn ffyrdd cyffrous ac arloesol.  Gwneir cyfraniad 
aruthrol o bwysig i’n dealltwriaeth o hanes a diwylliant 
Cymru yn y cyfnod, ac mae’r gyfrol yn fodd priodol iawn o 
nodi canmlwyddiant y rhyfel.’

 Dr Steve Thompson, Prifysgol Aberystwyth

CM 9781783168927 
£24.99 
eLyfr 9781783168934
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hanes

iaith lafar  
Brycheiniog
astuDiaeth o’i ffonoleg a’i morffoleg

Glyn E. Jones 

Dyma gyflwyniad hanesyddol manwl o ffonoleg a morffoleg iaith 
lafar Sir Frycheiniog, sy’n canolbwyntio’n arbennig ar gyfoeth 
cynhenid yr iaith Gymraeg ymhlith trigolion mynydd Epynt a 
anwyd rhwng 1870–1917, ac a orfodwyd gan y Weinyddiaeth 
Amddiffyn i adael eu cartrefi yn 1940.

adfeilion Babel
agweDDau ar syniaDaeth ieithyDDol y 
DDeunawfeD ganrif

Caryl Davies

Astudiaeth gynhwysfawr ar hanes syniadaeth ac agweddau ieithyddol 
yng Nghymru yn ystod y ddeunawfed ganrif yw’r gyfrol hon. Mae’n 
manylu ar gyfraniad cyfoethog ysgolheigion Cymru i ddatblygiadau ym 
maes ieithyddiaeth yn Ewrop trwy godi ymwybyddiaeth o’r ieithoedd 
Celtaidd a’u perthynas â ieithoedd eraill y cyfandir.

CC 9780708315705 • £30.00

llysieulyfr 
salesbury
Golygwyd gan Iwan Rhys Edgar

Dyma destun llysieulyfr William 
Salesbury, a ysgrifennwyd ganddo  
yn yr unfed ganrif ar bymtheg. 
Cynhwysir rhagymadrodd sy’n  
taflu golau ar gefndir y testun ac  
ar un o Gymry mwyaf blaengar y 
Dadeni yng Nghymru. 

CC 9780708316405  
£9.99 

CC 9780708311462 
£35.00



7

hanes

‘eu hiaith a gadwant’? 
y gymraeg yn yr ugeinfeD ganrif 

Golygwyd gan Geraint H. Jenkins a Mari A. Williams

Cyfrol yw hon sy’n cynnig dadansoddiad treiddgar ar hanes 
cymdeithasol yr iaith Gymraeg yn ystod yr ugeinfed ganrif, 
yn cynnwys un ar hugain o draethodau gan ysgolheigion sy’n 
dadlennu ymchwil drwyadl i agweddau negyddol a chadarnhaol 
ar yr iaith Gymraeg mewn meysydd llenyddol a chrefyddol, 
gwleidyddol a chyfreithiol, addysgol a diwylliannol.

iaith Carreg fy aelwyd
iaith a ChymuneD yn y BeDwareDD 
ganrif ar Bymtheg

Golygwyd gan Geraint H. Jenkins

Mae’r gyfrol hon yn egluro’r berthynas gymhleth rhwng iaith a 
chymuned yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg estynedig, yng nghyd-
destun profiad rhai o ieithoedd canolbarth Ewrop. Ceir yma bedair 
ysgrif ar ddeg ynghyd â mapiau a ffigyrau esboniadol. 

CM 9780708314623 • £9.99

y gymraeg yn ei 
Disgleirdeb
yr iaith gymraeg Cyn y ChwylDro 
DiwyDiannol 

Golygwyd gan Geraint H. Jenkins

Dyma gyfrol yn cynnwys deuddeg ysgrif gan arbenigwyr ym maes 
hanes cymdeithasol yr iaith Gymraeg, yn ymdrin â sefyllfa’r iaith yn 
y cyfnod rhwng y Deddfau Uno a dechrau’r Chwyldro Diwydiannol.  

CM 9780708314111 • £9.99

CM 9780708316573 
£14.99
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hanes

Brwydr i 
Baradwys? 
y DylanwaDau ar Dwf 
ysgolion Cymraeg  
De-DDwyrain Cymru 

Huw S. Thomas

Yn y gyfrol arloesol hon dadansoddir y dylanwadau niferus, amlhaenog 
a chydadweithiol ar dwf rhyfeddol ysgolion Cymraeg de-ddwyrain 
Cymru. Nid hanes a geir yma, ond astudiaeth amlddisgyblaethol 
ieithyddol, gymdeithasol, seicolegol, wleidyddol ac addysgol, gan 
gynnwys dadansoddiad o’r brwydro a fu, ac a oedd efallai’n bennaf 
gyfrifol am wrthdroi’r newid ieithyddol.

prifysgol 
Bangor, 
1884–2009
David Roberts

Mae’r gyfrol hon yn ymwneud ag un o sefydliadau addysg uwch 
pwysicaf Cymru, yn cwmpasu ei hanes o’i greu yn 1884 fel Coleg 
Prifysgol Gogledd Cymru, ei ymgnawdoliad fel Prifysgol Cymru, 
Bangor, a’i ben-blwydd yn 125 oed yn 2009. Mae’r gyfrol yn 
olrhain gwreiddiau’r sefydliad fel gwesty dlodaidd ar ddiwedd 
y bedwaredd ganrif ar bymtheg, gyda llai na thrigain o fyfyrwyr, 
i’w gryfder presennol ar ddechrau’r unfed ganrif ar hugain fel 
sefydliad deinamig gyda deng mil o fyfyrwyr.

CC 9780708322970  
£19.99
eLyfr 9780708322987

CC 9780708322307 
£9.99
eLyfr 9780708322819

Cymru ac america
David Williams

Dyma gyfrol ddwyieithog fer sy’n gyflwyniad i’r cyfraniad a wnaeth 
Cymru a Chymry i dwf a datblygiad yr Unol Daleithiau.

CM 9780708303160 • £6.99
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hanes

golwg  
ar orsedd  
y Beirdd
Geraint Bowen

Dyma gyfrol hylaw sy’n bwrw golwg ar hynt a helynt Gorsedd Beirdd Ynys 
Prydain yn y ddwy ganrif ers ei sefydlu yn 1792. Cyfrannodd yr Orsedd 
yn rymus at adfer y traddodiad barddol dros y canrifoedd, at ddiogelu 
hunaniaeth y genedl ac at feithrin yr ymwybyddiaeth Geltaidd yng Nghymru. 

CM 9780708311349 
£4.99

Cyfri’r Da
hanes CanmlyneDD CymDeithas 
amaethyDDol frenhinol Cymru 

David W. Howell

Ceir yn y gyfrol hon hanes cynhwysfawr sefydlu 
Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904. 
Olrheinir twf a datblygiad y gymdeithas yn wyneb 
gwrthwynebiad cynnar, ynghyd â llwyddiant y Sioe 
Amaethyddol flynyddol.  

CC 9780708318416 
£6.99

hanes prydain, 1914–1964
Geraint Lewis Jones

Cyflwynir amlinelliad yma o hanes Prydain yn y degawdau wedi’r Rhyfel Mawr, 
gan sylwi ar batrwm gwaith y bobl, grym a statws milwrol y wlad, a’r math o 
bleidiau a fu’n llywodraethu’r deyrnas. 

CC 9780708309728 • £9.99
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hanes
GwerSLYfraU ar GYfer diSGYbLion YSGoLion UwChradd

hanes Cymru 
yn oes y 
tywysogion 
Tecwyn Jones

Dyma gyfrol ar gyfer plant blynyddoedd 
cynnar ysgolion uwchradd. 

CC 9780708308387 • £7.99

siarl i a’i fyd
Robert M. Morris

CM 9780708309520 • £4.99

hitler a’r 
natsïaid
Einiona Bebb

CM 9780708309391 • £4.99

John f. Kennedy
Robert M. Morris

CM 9780708308363 • £4.99
.
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CrefyDD

thomas Charles  
o’r Bala
Golygwyd gan D. Densil Morgan

Cyfrol yw hon i ddathlu bywyd a gwaith Thomas 
Charles o’r Bala (1755–1814) yn wreiddiol ar achlysur 
dauganmlwyddiant ei farw. Ni wnaeth neb yn fwy nag ef yn 
ystod ail hanner y ddeunawfed ganrif i sicrhau fod y Cymry 
yn genedl lythrennog a darllengar. Roedd yn ogystal yn 
rhan o rwydwaith eang o arweinwyr crefyddol a oedd yn 
hyrwyddo’r ddysg feiblaidd yn gydwladol. 

Crefydd, Cenedlgarwch  
a’r wladwriaeth
John penry (1563–1593) a phiwritaniaeth gynnar

John Gwynfor Jones

Mewn adeg pan eisteddai Elisabeth I ar orsedd Lloegr, aeth John Penry ati i 
feirniadu’r Eglwys Brotestannaidd a sefydlwyd ganddi hi a’i Senedd yn 1559. 
Fel Piwritan, ysgrifennodd a chyhoeddodd Penry draethodau beirniadol ar 
gyflwr yr Eglwys, ac fe’i crogwyd am ei ‘droseddau’ yn erbyn y Goron ym mis 
Mai 1593. Fe’i cydnabyddir heddiw yn ferthyr dros grefydd Biwritanaidd yn 
Lloegr a Chymru.

CM 9781783160686 
£24.99
eLyfr 9781783160693

CM 9781783161317 
£24.99
eLyfr 9781783161324
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CrefyDD
lloffion ym maes Crefydd
ysgrifau ar grefyDD yn y ByD Cyfoes

Robert Pope

Ceir yn y gyfrol hon ysgrifau ar bynciau crefyddol a diwinyddol yng nghyd-
destun y byd cyfoes. Un o nodweddion annisgwyl yr unfed ganrif ar hugain 
hyd yn hyn yw’r ffaith fod crefydd wedi’i amlygu’n fater o bwysigrwydd 
cyhoeddus sylweddol. Er i Gymru gynhyrchu toreth o bregethwyr, 
diwinyddion a gweithiau crefyddol yn y gorffennol, ychydig iawn a 
gyhoeddwyd yn y Gymraeg sy’n ymateb i’r bwrlwm diweddaraf hyn, ac 
ymateb i’r diffyg yw’r gyfrol hon.

rhwng Calfin a Böhme
golwg ar syniaDaeth morgan llwyD

Goronwy Wyn Owen

Mae hon yn gyfrol awdurdodol sy’n ymdrin yn dreiddgar â syniadaeth a 
diwinyddiaeth Galfinaidd Morgan Llwyd. Ceir yma astudiaeth o’i gyfundrefn 
ieithyddol ynghyd â dadansoddiad trwyadl ohoni. Rhoddir sylw manwl 
ymhlith pynciau eraill i’r Ysgrythurau a’r Ysbryd, Duw a’r Creu, Dyn a’r 
Cwymp, Person a Gwaith Crist, Iachawdwriaeth, yr Eglwys ac Eschatoleg.

CC 9780708317020 • £9.99
CC 9780708320822 
£9.99
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CrefyDD
Crefydd a Chymdeithas
astuDiaethau ar hanes y ffyDD BrotestannaiDD 
yng nghymru, C.1559–1750 

John Gwynfor Jones

Mae’r gyfrol hon yn cloriannu ysgrifau ar wahanol agweddau o dwf y ffydd 
Brotestannaidd yng Nghymru, o’i dechreuad yn yr unfed ganrif ar bymtheg 
hyd at flynyddoedd canol y ddeunawfed ganrif. Dangosir sut y bu i newidiadau 
crefyddol ddylanwadu ar ein cymdeithas – yn genedlaethol ac yn lleol – o 
ganrif y Tuduriaid hyd at y Diwygiad Methodistaidd, pan oedd yr Eglwys 
Wladol yn ddiffygiol o ran ei threfniadaeth a’i harweinyddiaeth, a’r mudiad 
deinamig newydd ynddi yn ennill tir.

gweithiau william williams 
pantycelyn, Cyfrol i 
Golygwyd gan Gomer Morgan Roberts

Dyma gasgliad o weithiau Williams Pantycelyn (1717–91), prif lenor Cymraeg 
y ddeunawfed ganrif. Yn emynydd, llenor a bardd, ac awdur bron i ddeg a 
phedwar ugain o gyhoeddiadau; cynhwysir nifer helaeth ohonynt yn y gyfrol 
hon, sy’n arddangos mawredd Pantycelyn yn y cyd-destun Methodistaidd.

CC 9780708302460 • £14.99 CC 9780708319505 
£25.00
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CrefyDD

y forwyn fair, santesau  
a lleianod
agweDDau ar wyryfDoD a DiweirDeB  
yng nghymru’r oesoeDD Canol 

Jane Cartwright

Dyma gyfrol arloesol a herfeiddiol sy’n rhoi sylw teilwng i hanes 
merched yr Oesoedd Canol. Archwilir gwlt y Forwyn Fair a’r 
santesau yng Nghymru, a hanes yr ychydig leiandai Cymreig, a 
chyflwynir agweddau ar hanes cymdeithasol, crefyddol, llenyddol 
a chelfyddydol Cymru’r Oesoedd Canol mewn modd newydd a 
darllenadwy.

Cedyrn Canrif
CrefyDD a ChymDeithas yng nghymru’r 
ugeinfeD ganrif

D. Densil Morgan

Yn y gyfrol gyfoethog ac arloesol hon, darlunia’r awdur ymateb 
rhai o wŷr mwyaf dylanwadol y bywyd crefyddol yng Nghymru i’r 
her a’r argyfwng a wynebodd grefydd sefydliadol, a chymdeithas 
yn gyffredinol, yn ystod canrif gythryblus. Ceir yma bortreadau 
o ffigyrau adnabyddus megis Lewis Valentine, J. E. Daniel, 
Pennar Davies ac R. Tudur Jones, ac eraill sy’n llai cyfarwydd er 
yn arwyddocaol yn eu cyfnod a’u meysydd, megis D. Cynddelw 
Williams, Timothy Rees ac Ivor Oswy Davies.

CM 9780708315149 
£16.99

CM 9780708317204 
£9.99
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gwleiDyDDiaeth a ChymDeithas

Safbwyntiau
gwleiDyDDiaeth · Diwylliant · CymDeithas

Golygydd cyffredinol: Daniel G. Williams

Nod y gyfres yma yw cyflwyno ymdriniaethau grymus ar amrywiaeth o bynciau 
o fewn y dyniaethau – o ffasgaeth i sosialaeth, o ethnigrwydd i rywioldeb, o iaith 
i grefydd. Tynnir ynghyd rhai o feddyliau mwyaf praff a difyr Cymru i gynnig 
safbwyntiau annisgwyl a dadlennol ar hanes, diwylliant a syniadaeth gyfoes o 
ogwydd gwleidyddol, damcaniaethol a chymdeithasol. 

pam na fu Cymru
methiant CeneDlaetholDeB 
Cymraeg

Simon Brooks

Pam na chafwyd mudiad cenedlaethol Cymreig yn 
ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg, a hithau’n 
oes o fudiadau cenedlaethol llwyddiannus mewn 
gwledydd bychain ar hyd a lled Ewrop? Pam na 
lwyddwyd i warchod y Gymraeg, a hithau’n iaith y 
mwyafrif llethol yma? Dyma rai o gwestiynau mawr 
hanes Cymru ac, yn groes i’r dybiaeth gyffredin mai 
peth llesol oedd hyn i genedlaetholdeb Cymreig, 
dangosir yn Pam Na Fu Cymru mai hyn oedd yr 
union reswm am ei fethiant. 

CM 9781783162338 • £16.99 • eLyfr 9781783162345

‘y Blaid 
ffasgaidd 
yng 
nghymru’

plaiD Cymru a’r CyhuDDiaD o 
ffasgaeth 

Richard Wyn Jones 

Ers degawdau clywyd cyhuddiadau cyson o du Cymry 
uchel eu parch fod cenedlaetholwyr Cymreig wedi 
cydymdeimlo â Ffasgaeth yn ystod dyddiau du y 1930au 
a’r Ail Ryfel Byd – cyhuddiad a fyddai’n pardduo enw 
unrhyw elyn gwleidyddol. Yn y gyfrol arloesol a dadleuol 
hon, mae sylwebydd gwleidyddol amlycaf Cymru yn 
pwyso a mesur gwirionedd y cyhuddiadau. Yn ogystal 
â bwrw goleuni newydd ar agweddau Plaid Cymru a’i 
harweinwyr yn ystod y cyfnod hanesyddol dan sylw, 
mae’r llyfr yn cyflwyno trafodaeth heriol ar natur 
diwylliant gwleidyddol y Gymru gyfoes. 

CM 9780708326503 
£9.99
eLyfr 9780708326565
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gwleiDyDDiaeth a ChymDeithas

Cymru’r gyfraith
sylwaDau ar hunaniaeth gyfreithiol 

R. Gwynedd Parry

Mae’r gyfrol hon yn gwyntyllu’r cysyniad o hunaniaeth gyfreithiol 
Gymreig. Bu esblygiad y cysyniad a’i weithredu’n ymarferol yn 
destun trafod o fewn y gymuned gyfreithiol ers sefydlu Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru yn 1999. Bathwyd ymadrodd i grisialu’r 
broses, sef ‘Cymru’r Gyfraith’, ac mae’r gyfrol hon yn ystyried ac yn 
dadansoddi rhai o’r prif bynciau sydd wedi meithrin y syniad  
o hunaniaeth gyfreithiol Gymreig, a’r ffactorau sydd yn ysgogi  
ei ddatblygiad.

CM 9780708325148 
£19.99
eLyfr 9780708325193 

rhoi Cymru’n gyntaf
syniaDaeth plaiD Cymru, Cyfrol 1 

Richard Wyn Jones

Yn y gyfrol arloesol hon mae’r awdur yn olrhain datblygiad 
syniadaethol Plaid Cymru o’i geni ym misoedd gaeaf 1924–5 hyd at 
sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn haf 1999. Trwy gyfrwng 
astudiaeth wreiddiol a heriol o gredoau gwleidyddol ei harweinwyr 
pwysicaf – Saunders Lewis, Gwynfor Evans a’r ddau Ddafydd, Elis-
Thomas a Wigley – cawn ddilyn ymdaith y Blaid o gyrion y llwyfan 
gwleidyddol hyd at drothwy’r Gymru ddatganoledig.

CM 9780708317563 
£18.99
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gwleiDyDDiaeth a ChymDeithas

Cymru fydd, 1886–1896
Dewi Rowland Hughes

Mae’r gyfrol hon yn adrodd hanes y gymdeithas wleidyddol 
gyntaf a ymgyrchodd dros hunanreolaeth i Gymru. Manylir ar 
dyfiant Rhyddfrydiaeth a’r adfywiad cenedlaethol yng Nghymru o 
1832 ymlaen, yn ogystal â datblygiad cymdeithasau gwleidyddol 
a sefydlwyd gan Gymry Cymraeg mewn dinasoedd Seisnig yng 
nghanol y 1880au.

CC 9780708319864 
£7.99 

ati, wŷr ifainc 
saunDers lewis 

Golygwyd gan Marged Dafydd ac R. M. Jones

Cyfrol ddethol o ysgrifau pwysicaf Saunders Lewis ym meysydd 
iaith, addysg a chrefydd. 

CC 9780708309193 
£14.99



18

llenyDDiaeth
dawn dweud
Golygydd y gyfres: Simon Brooks

Cyfres o fywgraffiadau llenyddol yw hon, lle 
cyflwynir ymdriniaeth feirniadol ar waith awdur 
ochr yn ochr â gyrfa, bywyd ac ymateb yr awdur 
i’r byd. Dan yr olygyddiaeth bresennol, mae’r 
gyfres yn ymdrin fwyfwy â gwaith llenorion cyfoes 
yn ogystal â ffigyrau llenyddol y gorffennol, gan 
gyflwyno gwedd newydd i gyfres gydnabyddedig. 
Golygwyd y gyfres yn wreiddiol gan Brinley F. 
Roberts ac yna gan Branwen Jarvis, gyda Mihangel 
Morgan yn olynydd iddi hithau.

John 
morris-Jones
Allan James

Mae’r bywgraffiad hwn yn cynnig darlun o fywyd a gwaith John 
Morris-Jones (1864–1929), yr ysgolhaig, y beirniad llenyddol a’r bardd 
a fu’n ffigwr mor ddylanwadol yn ei ddydd. Defnyddiodd Morris-
Jones ei ddarlithiau, y wasg a llwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol i 
gyflwyno nodweddion ei agenda ieithyddol a llenyddol, a oedd yn 
ddull o geisio ymbellhau oddi wrth safonau amheus y bedwaredd 
ganrif ar bymtheg. At hynny, ceir golwg ar y dyn teulu yn ogystal 
wrth graffu ar gyfres o lythyrau personol at ei wraig, Mary, ac at 
ei gyfeillion. Hon oedd cyfrol fuddugol Adran Ffeithiol Greadigol 
cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2012.

CM 9780708324677
£19.99
eLyfr 9780708324684

w. J. gruffydd
T. Robin Chapman

Dyma astudiaeth gyflawn o fywyd a gwaith W. J. Gruffydd, 
sy’n pwysleisio’r rheswm dros ei ystyried yn un o 
gymeriadau mwyaf arwyddocaol Cymru rhwng y ddau 
ryfel byd.

CC 9780708312001 • £7.99
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llenyDDiaeth
Dawn Dweud

henry 
richard
heDDyChwr a 
gwlaDgarwr

Gwyn Griffiths

Dadleuir mai Henry Richard oedd heddychwr mwyaf Prydain yn 
y bedwaredd ganrif ar bymtheg, yr hwn a ddisgrifiwyd gan Lloyd 
George fel y Cymro mwyaf erioed. Dyma’r gyfrol gyntaf i grynhoi 
taith bywyd Henry Richard o’i blentyndod yn Nhregaron i ferw 
Llundain, ac i safle o enwogrwydd rhyngwladol, tra’n dal yn driw 
i’w iaith a gwlad ei febyd. Ceir yn y gyfrol ddetholion o’i areithiau 
ysgytwol a draddodwyd tra yn aelod seneddol dros Ferthyr ac 
Aberdâr, ac fel lladmerydd heddychiaeth ledled Ewrop.

CM 9780708326800 
£12.99
eLyfr 9780708326817

Daniel owen
Robert Rhys

Dyma’r cofiant llenyddol modern cyntaf 
i Daniel Owen (1836–95), y teiliwr a’r 
nofelydd o’r Wyddgrug, ac un o lenorion 
mwyaf amryddawn yr iaith Gymraeg. 
Ceir yma ymdriniaeth ddarllenadwy ar 
ei gampweithiau llenyddol yng nghyd-
destun troeon ei yrfa. 

CM 9780708313411 
£9.99

lewis morris
Alun R. Jones

Dyma fywgraffiad llenyddol un o ffigyrau amlycaf a mwyaf llachar llên 
Cymru, Lewis Morris (Llewelyn Ddu o Fôn, 1701–65). Trafodir cymeriad 
cymdeithasgar ac hyderus Morris, a’i amlochredd rhyfeddol, nodweddion 
sy’n sicrhau iddo le fel un o feibion hynotaf Cymru. Ceir darlun crwn 
ohono yma fel llenor, ysgolhaig ac athro barddol, ac yn gefndir i’r cyfan 
y mae hanes un o’r canrifoedd mwyaf helbulus a chyfoethog a welodd 
llenyddiaeth Gymraeg erioed.

CM 9780708319222 • £14.99
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llenyDDiaeth

islwyn
Glyn Tegai Hughes

Dyma fywgraffiad un o feirdd mwyaf y bedwaredd ganrif ar 
bymtheg, a’r hwn a gyfrir gan lawer yn un o feirdd mwyaf 
Cymru erioed. Ceir yma astudiaeth aeddfed o Islwyn 
(1832–78), sydd yn ei osod yn ei gymdeithas a’i gyd-destun 
diwylliannol, cenedlaethol a lleol, ynghyd â’i leoli o fewn cyd-
destun Ewropeaidd.

CM 9780708317815 
£9.99

w. ambrose Bebb
T. Robin Chapman

Dyma’r cofiant llawn cyntaf o Ambrose Bebb (1894–1955), yn 
seiliedig ar ddyddiaduron a dogfennau teuluol eraill, sy’n cynnig 
ymdriniaeth feirniadol ar ei ysgrifau creadigol yng nghyd-destun 
amgylchiadau ei fywyd. 

CC 9780708314265 • £16.99

talhaiarn
Dewi M. Lloyd
Talhaiarn (John Jones, 1810–69) 
oedd un o feirdd ac awduron 
geiriau caneuon mwyaf poblogaidd 
ei oes, yn ddatgeinydd cerdd 
dant ac arweinydd eisteddfodau, 
yn ogystal â bod yn oruchwyliwr 
pensaernïol a dreuliodd 
flynyddoedd yn alltud o Gymru. 

CM 9780708315477 
£4.99

Dawn Dweud
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llenyDDiaeth

lewis 
edwards
D. Densil Morgan 

Dyma’r cofiant cyntaf i Lewis Edwards (1809–87) er 1967, yr 
ysgolhaig a’r addysgwr, a gweinidog anghydffurfiol amlycaf Cymru 
yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Yma, cawn adroddiad manwl 
gan yr awdur o fywyd Edwards, gan gywiro’r camargraffiadau 
o’i gymeriad a gafwyd yn ystod yr ugeinfed ganrif. Mae hon yn 
gyfrol werthfawr sy’n cyfrannu at wella ein dealltwriaeth o’r dyn 
ei hun, hanes Methodistiaeth a hanes crefydd a diwylliant yn y 
bedwaredd ganrif ar bymtheg yng Nghymru.

CM 9780708321942 
£12.99

pennar Davies
D. Densil Morgan

Hon yw’r gyfrol gyntaf i ymdrin yn fanwl â bywyd a gwaith Pennar Davies 
(1911–96), ac y mae astudiaeth drylwyr yr awdur o gasgliad cyfoethog o 
ffynonellau yn taflu goleuni newydd ar un o lenorion mwyaf trawiadol 
Cymru’r ugeinfed ganrif.

CM 9780708318348 • £9.99

‘Doc tom’
thomas riCharDs

Geraint H. Jenkins

Dyma bortread difyr o’r Cardi o 
hanesydd Thomas Richards (1878–1962) 
– llyfrgellydd ysbrydoledig, darlithydd, 
beirniad eisteddfodol, darlledwr 
poblogaidd a llefarydd unigryw a oedd  
yn chwedl yn ei oes ei hun.

CM 9780708315514 
£4.99

Dawn Dweud
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llenyDDiaeth

Y Meddwl a’r 
dychymyg 
Cymreig
Golygydd y gyfres: Gerwyn 
Wiliams

Nod y gyfres hon yw archwilio themâu 
mewn llenyddiaeth Gymraeg ar hyd yr 
oesoedd, gan geisio dadlennu natur y 
meddwl a’r dychymyg Cymreig mewn 
gwahanol gyd-destunau. Mae’n cynnig 
llwyfan i drafodaeth ar rychwant eang 
o bynciau: o hanesyddiaeth Oes y 
Tuduriaid i theori feirniadol a llenyddol, 
o’r berthynas ddiwylliannol rhwng 
Cymru a’r Unol Daleithiau i’r Gymru 
gyfryngol gyfoes. Golygydd gwreiddiol y 
gyfres oedd John Rowlands.

llenyddiaeth mewn 
theori
Golygwyd gan Owen Thomas

Mae’r gyfrol hon yn cynnig golwg newydd ar lenyddiaeth Gymraeg 
ac yn rhoi sylw i bynciau gwleidyddol trwy ddefnyddio’r dulliau 
a’r syniadau deallusol diweddaraf. Eir i’r afael â rhai o’n prif 
lenorion, o’r Oesoedd Canol hyd at yr ugeinfed ganrif, mewn modd 
perthnasol i’r Gymru sydd ohoni. Ymhlith y testunau yr ymdrinnir  
â hwy, trafodir un o gerddi mwyaf Waldo Williams ynghyd â gwaith  
T. H. Parry-Williams a Dafydd ap Gwilym trwy lygaid newydd.

CM 9780708320655 • £9.99

meibion afradlon a 
Chymeriadau eraill
golwg ar y Dymer Delynegol, 1891–1940 

T. Robin Chapman 

Mae hon yn gyfrol sy’n astudio’r delweddau a grëir gan feirdd 
telynegol mewn themâu fel y wlad a’r dref, y ddelwedd o’r Cymro 
rhadlon, y darlun gwynfydedig o’r plentyn a rôl y ferch, ynghyd â’r 
Cymry afradlon a ymwrthodai â’r ddelwedd ddelfrydol ac a dorrai’n 
rhydd o’r baradwys wledig.

CM 9780708319208 • £4.99
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llenyDDiaeth
y meddwl a’r Dychymyg Cymreig

Casglu Darnau’r Jig-so
theori BeirniaDaeth lenyDDol r. m.  
(BoBi) Jones  

Eleri Hedd James

Ysgolhaig o Gymro yw Bobi Jones, yn feistr cydnabyddedig ac 
amryddawn ym meysydd cerdd dafod, rhyddiaith a beirniadaeth 
lenyddol. Mae’r gyfrol hon yn darparu crynodeb hwylus o 
ddamcaniaethau beirniadol Jones ac yn gyflwyniad anhepgor i  
waith un o feddylwyr Cymraeg mwyaf yr ugeinfed ganrif.

CM 9780708322468 • £12.99 • eLyfr 9780708322475

‘pe gallwn,  
mi luniwn lythyr’
golwg ar waith menna elfyn  

Rhiannon Marks

Cyfrol o feirniadaeth lenyddol arbrofol yw hon sy’n cynnig 
deongliadau amrywiol o waith y bardd Menna Elfyn. Eir ati i arbrofi 
am y tro cyntaf yn y Gymraeg â dull beirniadaeth epistolaidd, sef 
cyfres o lythyrau ffuglennol. Dyma hefyd yr astudiaeth estynedig 
gyntaf o farddoniaeth Menna Elfyn. 

CM 9780708326749 • £19.99 • eLyfr 9780708326763

o Dan lygaid y 
gestapo
yr oleueDigaeth gymraeg 
a theori lenyDDol yng 
nghymru  

Simon Brooks 

Yr Oleuedigaeth – neu’r Ymoleuad – yn 
Ewrop y ddeunawfed ganrif yw tarddle 
llawer o werthoedd cymdeithasol ac 
athronyddol y Gorllewin heddiw. Dadleua’r 
gyfrol hon fod Goleuedigaeth genedlaethol 
wedi digwydd yng Nghymru hefyd ar 
ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg. 
Eir ati yma i gynnig golwg feirniadol 
ar oblygiadau syniadol, gwleidyddol a 
llenyddol y meddwl hwn o safbwynt 
gwahanol ddeongliadau a gynigir arno  
ym meirniadaeth lenyddol Gymraeg yr 
ugeinfed ganrif.

CM 9780708319215 • £4.99
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llenyDDiaeth

Cleddyf  
ym mrwydr 
yr iaith? 
y BwrDD ffilmiau 
Cymraeg 

Kate Woodward 

Mae’r gyfrol hon yn gwyntyllu hanes un asiantaeth 
anghofiedig a sefydlwyd yn unswydd er mwyn cynhyrchu 
ffilmiau Cymraeg. Wrth ddatguddio hanes lliwgar y 
sefydliad, dadleuir bod ffurfio’r Bwrdd Ffilmiau Cymraeg 
(1971–86) yn rhan o’r frwydr dros ddiogelu a gwarchod 
yr iaith Gymraeg a yrrwyd gan ysfa caredigion yr iaith 
i sicrhau ei pharhad. Gyda ffigyrau cyfrifiadau 1961 ac 
1971 yn tystio i ddihoeni graddol niferoedd y siaradwyr 
Cymraeg, a chyda’r broses ddemocrataidd yn profi’n bur 
aneffeithlon, roedd sefydlu’r Bwrdd Ffilmiau Cymraeg 
yn un ymgais arloesol ymhlith nifer i geisio diogelu ac 
ymrymuso’r iaith trwy ddulliau diwylliannol.   

CM 9780708325926 • £14.99 • eLyfr 9780708325933

y mudiad Drama yng 
nghymru, 1880–1940
Ioan Williams

Dyma’r astudiaeth academaidd gyntaf o un o 
fudiadau cymdeithasol pwysicaf y Gymru Gymraeg 
yn ystod y ddwy ganrif ddiwethaf. Dengys yr 
awdur sut y taniwyd y mudiad hwn yn negawdau 
olaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg, o farwydos 
hen ddiwylliant Calfinaidd Cymru, a disgrifia sut y 
goleuwyd dychymyg y werin a’i harweinwyr ar hyd ac 
ar led y wlad. 

CM 9780708318324 • £4.99

ar wasgar
theatr a CheneDligrwyDD yn y gymru gymraeg, 
1979–1997 

Roger Owen

Ceir yn y gyfrol hon astudiaeth feirniadol o rôl y theatr Gymraeg yng Nghymru 
rhwng 1979 ac 1997, gyda sylw arbennig i’r modd y cafodd hunaniaeth a 
chenedligrwydd Cymreig ei adlewyrchu trwy gyfrwng gwaith arbrofol cwmnïau 
egnïol ar hyd a lled Cymru.

CM 9780708317938 • £9.99

y meddwl a’r Dychymyg Cymreig
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llenyDDiaeth

FfugLen

Y DDeLweDD o GYmru Yn Y noFeL GYmraeG 
o DDechrau’r chweDeGau hYD at 1990 

Enid Jones

Mae FfugLen yn trafod y ddelwedd o Gymru fel y’i cyflwynir mewn 
detholiad trawiadol o nofelau sy’n darlunio hanes Cymru o’i 
chyfnodau cynharaf hyd at ddiwedd y 1980au. Caiff y ddelwedd ei 
holrhain trwy’r nodweddion megis iaith, tiriogaeth, crefydd, hanes 
a diwylliant, ac yng nghyd-destun y digwyddiadau hanesyddol a 
chyfoes penodol a gyflwynir yn y nofelau.

CM 9780708321652 
£9.99

Y Sêr yn eu Graddau
GolwG ar FFurFaFen Y noFel GYmraeG 
DDiweDDar  

Golygwyd gan John Rowlands

Dyma gasgliad gwerthfawr o astudiaethau beirniadol sy’n mynd i’r afael 
â datblygiad y nofel Gymraeg wrth gamu o’r milflwydd cyntaf i’r ail. Ceir 
trafodaethau cynhwysfawr ar weithiau awduron yn cynnwys Angharad 
Price, Robin Llywelyn a Mihangel Morgan, a chloriannu ar gyflwr y nofel 
Gymraeg gyfoes. 

CM 9780708315903 • £9.99

Rhwng Gwyn a Du
AGweDDAu AR RyDDiAith GymRAeG y 1990au 

Angharad Price

Mae’r gyfrol hon yn astudiaeth feirniadol ddifyr sy’n ymchwilio i 
dechnegau llenyddol awduron rhyddiaith Gymraeg y 1990au. Defnyddir 
gwaith Robin Llywelyn i archwilio’r berthynas rhwng awdur, darllenydd 
a chymdeithas yn y Gymru gyfoes, a chyfeirir hefyd at lu o awduron 
eraill yng Nghymru a thu hwnt. Mae’r gyfrol yn gyflwyniad rhagorol 
i dueddiadau ffuglen ar ddiwedd yr ugeinfed ganrif, ac wrth drafod 
Robin Llywelyn mae’n cynnig astudiaeth graff o un o lenorion mwyaf 
arwyddocaol y Gymraeg yn y 1990au.

CM 9780708317440 • £9.99

y meddwl a’r Dychymyg Cymreig
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llenyDDiaeth

Tir Newydd
AgweddAu Ar 
LeNyddiAeTh 
gymrAeg A’r AiL 
ryfeL Byd 

Gerwyn Wiliams 

Ceir yn y gyfrol hon drafodaeth ar sut y 
dychmygwyd ac y delweddwyd yr Ail Ryfel Byd gan 
awduron Cymraeg. Mae’r maes trafod yn ymestyn 
dros drigain mlynedd ac yn cwmpasu deunydd rhai 
a gofnododd eu profiadau, yn ogystal â deongliadau 
ffuglennol a barddol cenedlaethau diweddarach. 
Mae hon yn astudiaeth gyfoethog ac amrywiol 
o’r modd yr ymatebodd y meddwl a’r dychymyg 
Cymreig i un o drobwyntiau mwyaf y cyfnod 
modern.

CM 9780708319116 
£4.99 Hwyaid, Cwningod 

a Sgwarnogod
EStHEtig RadiCal twm moRyS, 
VáClaV HaVEl a BoHumil HRaBal

Sioned Puw Rowlands 

Mae’r gyfrol hon yn archwilio’r berthynas rhwng yr 
‘esthetig’, ideoleg a’r ysgrifol mewn testunau gan 
Twm Morys a dau awdur Tsiec, sef y cyn-arlywydd 
Václav Havel (1936–2011) a Bohumil Hrabal 
(1914–97), i ddadlau dros ddeinameg yr ‘esthetig’ 
mewn termau gwleidyddol.

CM 9780708320501 • £4.99

Soffestri’r Saeson
HaneSyddiaetH a HunaniaetH yn OeS y tuduriaid 

Jerry Hunter

Mae’r gyfrol hon yn gasgliad o bum ysgrif ysgolheigaidd sy’n cynnig astudiaeth 
drwyadl o’r modd yr adlewyrchir hanesyddiaeth a hunaniaeth cenedl y Cymry yn 
llenyddiaeth cyfnod y Tuduriaid, gan gyfeirio’n arbennig at gronicl Elis Gruffydd a 
chywyddau Dafydd Llwyd o Fathafarn.

CM 9780708316597 • £9.99

y meddwl a’r Dychymyg Cymreig
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llenyDDiaeth

Canon  
Ein Llên
SaundErS LEwiS,  
r. M. JonES aC aLan 
LLwyd

Tudur Hallam 

Mae’r gyfrol hon yn archwilio datblygiad y cysyniad o lenyddiaeth 
yn yr iaith Gymraeg o gyfnod Saunders Lewis hyd troad yr unfed 
ganrif ar hugain. Ymrôdd Saunders Lewis i ddiffinio’r canon 
llenyddol – ‘clasuron yr iaith Gymraeg’, chwedl yntau – a neilltuir 
rhan sylweddol o’r gyfrol yma i astudio’i ddylanwad ar lenyddiaeth 
Gymraeg. Eir ymlaen i archwilio’r brotest yn erbyn y canon hwnnw 
gan feirniaid llenyddol Marcsaidd, ffeminyddol, rhyddfrydol a 
dadadeiladol, a’r modd yr amddiffynwyd y canon gan R. M. Jones  
ac Alan Llwyd mewn dwy ffordd wahanol iawn.

CM 9780708321140
£12.99

Diffinio Dwy 
Lenyddiaeth Cymru
Golygwyd gan M. Wynn Thomas a John Rowlands

Ceir yn y gyfrol hon ysgrifau gan wyth awdur gwahanol yn trafod 
y berthynas rhwng llenyddiaeth Gymraeg a llenyddiaeth Saesneg 
Cymru, gan fynd ati i chwalu’r ffin rhwng dwy lenyddiaeth y  
Gymru fodern.

CM 9780708313299 • £9.99

Pur Fel y Dur
Y GYmraes Yn LLên menYwoD Y BeDwareDD 
GanriF ar BYmtheG 

Jane Aaron

Dyma astudiaeth ddifyr a dadlennol ar y modd y delweddir y 
Gymraes yn llenyddiaeth Gymraeg y bedwaredd ganrif ar bymtheg. 
Trafodir y ddelwedd a grëwyd ohoni gan ysgrifenwyr y cyfnod, a 
datgelir gyda hynny lawer am hunaniaeth y Cymry ar adeg a oedd 
mor arwyddocaol yn hanes y Gymraes.

CM 9780708314814 • £9.99

y meddwl a’r Dychymyg Cymreig
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Llwybrau 
Cenhedloedd
Cyd-destunoLi’r Genhadaeth 
GymreiG i’r tsaLaGi  

Jerry Hunter 

Mae’r llyfr hwn yn cyd-destunoli cenhadaeth Evan James i’r Tsalagi 
(Cherokee) yn hanner cyntaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg, a hynny trwy 
graffu ar destunau perthnasol mewn tair iaith – y Gymraeg, y Saesneg a’r 
iaith Dsalagi – a dehonglir hefyd y modd y trafodwyd brodorion America ar 
dudalennau gwasg Gymraeg yr Unol Daleithiau. Awgrymir bod y berthynas 
rhwng Evan Jones a’r genedl frodorol yn stryd ddwyffordd: os oedd y Cymro 
hwn yn dylanwadu ar y brodorion, roedd diwylliant a bydolwg y Tsalagi 
yn dylanwadu arno yntau hefyd. Wrth drafod y prosesau hyn, defnyddir 
y feirniadaeth a arloeswyd yn ddiweddar gan ysgolheigion yn hannu o 
genhedloedd brodorol America.

CM 9780708324714
£19.99
eLyfr 9780708324721

Cerddi Alltudiaeth
ThemA yn LLenyddiAeThAu QuébeC, 
CATALunyA A Chymru 

Paul Birt

Dyma astudiaeth feirniadol ar y cyffelybiaethau a’r 
gwahaniaethau yn llenyddiaethau tair gwlad a welodd 
wasgfa ddiwylliannol debyg – Québec, Catalunya a 
Chymru – ynghyd â dadansoddiad manylach o waith tri 
llenor blaenllaw o’r gwledydd hynny, sef Gaston Miron, 
Salvador Espriu a Gwenallt.

CM 9780708314258 • £18.99

Gweld Sêr
Cymru a Chanrif ameriCa 

Golygwyd gan M. Wynn Thomas a John Rowlands

Dyma gasgliad treiddgar o erthyglau sy’n trafod amryfal 
agweddau ar y berthynas ddiwylliannol rhwng Cymru a’r 
Unol Daleithiau yn ystod yr ugeinfed ganrif, ym meysydd 
llenyddiaeth a phensaernïaeth, cerddoriaeth a chelf, iaith 
a gwleidyddiaeth, ac atgofion personol gan ysgolheigion 
yn eu meysydd. 

CM 9780708317037 • £4.99

y meddwl a’r Dychymyg Cymreig
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Cymru a’r Chwyldro ffrengig
Mae hon yn gyfres arloesol sy’n trafod amrywiol agweddau ar effaith y Chwyldro 
Ffrengig ar Gymru a’i diwylliant. Cyhoeddir ynddi ystod eang o ddeunydd Cymraeg 
am y tro cyntaf, o faledau a phamffledi i lythyron personol a cherddi, ysgrifau, 
cylchgronau, pregethau, caneuon a dychanau.

Y Chwyldro Ffrengig a’r Anterliwt
HAnes BYwYd A MArwolAetH Brenin A BrenHines FFrAinC 
gAn Huw Jones, glAnConwY  

Golygwyd gan Ffion Mair Jones 

Drama werin a oedd yn boblogaidd yng Nghymru ar hyd y ddeunawfed ganrif yw’r 
anterliwt, a chyhoeddir yma destun sy’n perthyn i ddiwedd y cyfnod hwn. Mae’r hanes 
a gyflwynir yn dangos dyddiau olaf Brenin a Brenhines Ffrainc, cyn i’w deiliaid godi yn 
eu herbyn mewn chwyldro ac yna’u dienyddio. Mae’r awdur, Huw Jones, Glanconwy, yn 
dangos cefnogaeth gref i’r werin bobl a lywiodd y Chwyldro, ynghyd ag atgasedd cryf tuag 
at y Brenin a’i wraig, ac at y Pab a’i ffydd a fu mor gryf yn Ffrainc yn ystod y frenhiniaeth. 

‘Fel y tystia ei henw, Chwyldro 1789 a dienyddio Louis XVI a Marie Antoinette yw pwnc 
yr anterliwt hon. Pabyddiaeth y brenin yw’r bwgan pennaf, a dadleua Huw Jones, 
Glanconwy, mai awydd ei ddeiliaid i gael gwared ar y Pab a’i dwyll sydd wrth wraidd 
cyffroadau 1789. Ond ceir yma hefyd ddehongliad gwleidyddol mentrus. Caiff aelodau’r 
gynulleidfa eu hatgoffa eu bod hwythau yn cynnal dosbarth a oedd yn byw’n fras ac yn 
ymbesgi ar lafur y bobl gyffredin.’

Dr A. Cynfael Lake, Academi Hywel Teifi, Prifysgol AbertaweCM 9780708326497 
£24.99
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Dal Pen Rheswm
CyfweliaDau gyDag emyR HumPHReys  

Golygwyd gan R. Arwel Jones

Dyma gasgliad o bum cyfweliad gydag un o lenorion mwyaf 
amryddawn a thoreithiog Cymru yn ystod yr ugeinfed ganrif,  
yn wreiddiol i ddathlu ei fywyd a’i waith wrth iddo gyrraedd  
ei ben-blwydd yn bedwar ugain oed yn 1999.

CM 9780708315613 
£12.99

James Kitchener Davies
DETHOLIAD O’I WAITH  

Golygwyd gan Manon Rhys ac M. Wynn Thomas

Ceir yn y gyfrol hon ddetholiad o waith James Kitchener Davies 
(1892–1952); ysgrifau hunangofiannol, gwleidyddol a llenyddol, 
stori fer a phedair cerdd, ynghyd â’i weithiau amlycaf – Cwm Glo, 
Meini Gwagedd a Sŵn y Gwynt sy’n Chwythu. Ochr yn ochr â’r 
gweithiau, ceir rhagymadrodd a nodiadau cefndirol cynhwysfawr.

CM 9780708317259 • £8.99

Chwileniwm
TeChnoleg a llenyddiaeTh 

Golygwyd gan Angharad Price

Dyma gasgliad o dair erthygl ar ddeg gan ysgolheigion yn trafod 
amryfal agweddau ar lenyddiaeth, yn arbennig y berthynas rhwng 
llenyddiaeth a thechnoleg, o ddyddiau cynnar argraffu hyd at y 
cyfnod presennol. Amlygir sut y mae newidiadau chwyldroadol 
mewn technoleg yn gyfrwng i ledaenu llenyddiaeth i ffurfiau 
diwylliannol poblogaidd eraill.

CM 9780708317235 • £4.99
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Williams Pantycelyn
Saunders Lewis

Un o gyfrolau mwyaf dadleuol yr ugeinfed ganrif yw Williams 
Pantycelyn gan Saunders Lewis, ac ymhlith yr astudiaethau 
beirniadol mwyaf cynhyrfus i ymddangos erioed yn y Gymraeg. 
Cynigiodd y gyfrol ffordd newydd i ddehongli athrylith yr emynydd 
o Bantycelyn, a thrwy hynny sefydlu enw Saunders Lewis fel 
beirniad mwyaf beiddgar a chreadigol ei genhedlaeth. Er mwyn nodi 
trichanmlwyddiant geni’r emynydd yn 2017, mae Gwasg Prifysgol 
Cymru yn ailgyhoeddi’r gyfrol; mewn rhagymadrodd helaeth i’r 
cyhoeddiad newydd, mae D. Densil Morgan yn dadansoddi cynnwys 
y gwaith, ei dafoli’n feirniadol ac yn olrhain ei ddylanwad ar y 
meddwl Cymreig o’i gyhoeddi yn 1927 hyd heddiw. Mae’n ddathliad 
deublyg o greadigrwydd Saunders Lewis ac o gyfraniad aruthrol y Pêr 
Ganiedydd i waddol y diwylliant cenedlaethol. 

CC 9781783169627 
£24.99
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Gair am Air
YstYriAethAu Am FAterion 
LLenYddoL  

Gwyn Thomas

Dyma gasgliad darllenadwy o erthyglau, darlithiau ac 
ysgrifau gan y diweddar Athro Gwyn Thomas, sy’n 
trafod themâu llenyddol amrywiol o’r Oesoedd Canol 
hyd at yr ugeinfed ganrif. Ceir penodau unigol ar 
waith Siôn Cent, Daniel Owen ac R. Williams Parry. 

CM 9780708315484  
£16.99 Canhwyll 

Marchogyon
Cyd-destunoli Peredur 

Golygwyd gan Sioned Davies a  
Peter Wynn Thomas

Astudiaeth gynhwysfawr a geir yma ar chwedl 
Peredur, sy’n archwilio hanes llawysgrifol, iaith, 
arddull a chyd-destun cymdeithasol ac Ewropeaidd 
y gwreiddiol, er mwyn taflu goleuni newydd ar 
chwedlau’r Mabinogion yn gyffredinol.

CM 9780708316399 • £4.99

Cyfoeth y Testun
Ysgrifau ar LenYddiaeTh 
gYmraeg Yr OesOedd CanOL  

Golygwyd gan Iestyn Daniel, Marged 
Haycock, Dafydd Johnston a Jenny Rowland

Casgliad o bymtheg astudiaeth ddadansoddol 
dreiddgar o safbwynt iaith, awduraeth a dylanwad 
y traddodiad llafar ar destunau sy’n seiliedig ar 
ymchwil trylwyr ysgolheigaidd i farddoniaeth a 
rhyddiaith Gymraeg yr Oesoedd Canol.

CC 9780708318270 • £6.00
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Cydymaith i 
Lenyddiaeth 
Cymru
Golygwyd gan Meic Stephens

Mae’r gyfrol yma’n gyfeirlyfr hanfodol i lenyddiaeth Gymraeg a 
llenyddiaeth Saesneg Cymru, ac i hanes a diwylliant y wlad. Fe’i 
disgrifiwyd fel cyfrol ymhlith y ‘pwysicaf a gyhoeddwyd yn ein 
dydd a’n cenhedlaeth’ ar ei chyhoeddiad cyntaf gan Wasg Prifysgol 
Cymru yn 1986. Mae’n cwmpasu’r cyfnod o’r chweched ganrif hyd 
at ddiwedd yr ugeinfed, ac yn cynnwys cofnodion sy’n gyfoeth o 
wybodaeth am lenorion a’u gweithiau ynghyd â’r gymdeithas yng 
Nghymru ar hyd y canrifoedd.

CC 9780708313824 
£40.00

CM 9780708315385 
£4.99

Rhyddid y 
Nofel
Golygwyd gan Gerwyn Wiliams

Rhwng cloriau’r gyfrol hon ceir yr ymdriniaeth fwyaf cynhwysfawr 
ar dirlun y nofel Gymraeg. Mae’r penodau, gan arbenigwyr yn eu 
meysydd, yn cynnwys astudiaethau trwyadl ar bob agwedd o’r nofel 
Gymraeg, o waith Daniel Owen hyd at nofelau’r 1990au. 

Cerdd Dafod
John Morris-Jones

Argraffiad o gampwaith John Morris-Jones, a gyhoeddwyd yn 
wreiddiol yn 1925. Paratowyd y mynegai i’r argraffiad hwn gan  
y cyn-Archdderwydd Geraint Bowen.

CC 9780708307229 • £9.99
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Y Canu Gofyn a Diolch 
c.1350–c.1630
Bleddyn Owen Huws

Ceir yn y gyfrol hon astudiaeth arloesol a chynhwysfawr o’r 
cywyddau gofyn a diolch, yr ymdriniaeth gynhwysfawr gyntaf 
erioed â’r cywyddau hyn fel genre. Mae’n gam bras ymlaen yn 
ein dealltwriaeth o’r cywydd yn gyffredinol fel prif gyfrwng y 
beirdd proffesiynol Cymraeg o’r Oesoedd Canol diweddar hyd 
ddechrau’r cyfnod modern.

CC 9780708314326 
£35.00

Gramadeg 
Cymraeg Canol
D. Simon Evans

Dyma gyfrol awdurdodol gan un o 
arbenigwyr mwyaf huawdl y maes, 
sy’n cynnwys crynodeb o ramadeg 
Cymraeg Canol rhwng y ddeuddegfed a’r 
bedwaredd ganrif ar ddeg.

CM 9780708313183 • £9.99

Armes Prydein o Lyfr 
Taliesin
Golygwyd gan Ifor Williams

Dyma olygiad safonol Syr Ifor Williams ar y gerdd ddarogan enwog o’r 
ddegfed ganrif a geir yn Llyfr Taliesin, sy’n rhagfynegi goruchafiaeth 
wleidyddol cenedl y Cymry dros y Saeson. Mae’r gyfrol yn cynnwys 
y golygiad, nodiadau esboniadol a geirfa, ynghyd â rhagymadrodd 
ysgolheigaidd gwerthfawr yn trafod cefndir a chynnwys y gerdd. 
Cyhoeddwyd yn gyntaf gan Wasg Prifysgol Cymru yn 1955.

CM 9780708316085 • £9.99



35

llenyDDiaeth

Y Traddodiad Barddol
Gwyn Thomas

Mewn arweiniad bywiog i farddoniaeth a beirdd y Cymry hyd 
at gyfnod beirdd yr uchelwyr, llwydda’r diweddar Athro Gwyn 
Thomas i brofi bod traddodiad o unrhyw werth yn beth byw 
a chreadigol. Ceir yn y llyfr hwn gyflwyniad i nodweddion 
barddoniaeth y cyfnodau gwahanol yn ein traddodiad, i’r 
personoliaethau y tu ôl i’r farddoniaeth ac i’r cerddi eu hunain, 
wedi’u cyfieithu i Gymraeg cyfoes a bywiog. Dyma un o’r llawlyfrau 
mwyaf poblogaidd a safonol ym maes llenyddiaeth Gymraeg.

CM 9780708326213 
£19.99

Meistri a’u Crefft
SaunderS LewiS

Golygwyd gan Gwynn ap Gwilym

Dyma gasgliad o ysgrifau llenyddol gan Saunders Lewis, 
enghreifftiau o’i waith beirniadol a fu ar ddisberod mewn llu o 
gyfnodolion, ac hefyd erthyglau treiddgar ganddo ar y Cywyddwyr. 

CC 9780708307915 
£12.99
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Ystorya Gwlat Ieuan 
Vendigeit 
LLYthYr Y Preutur SIôn

Golygwyd gan Gwilym Lloyd Edwards

Mae hon yn astudiaeth feirniadol o gyfieithiad Cymraeg o Ystorya 
Gwlat Ieuan Vendigeit, llythyr honedig y Preutur Siôn at Manuel, 
ymerawdwr Caergystennin, tua 1165. Ceir cyflwyniad i ddau 
gyfieithiad o’r testun wedi eu codi o lawysgrifau Coleg yr Iesu 
119, Peniarth 15, 47 a 267, ynghyd ag ymdriniaeth ar y testun a’i 
arwyddocâd o fewn tirlun llenyddiaeth Cymru. 

CC 9780708315347 
£14.99

Treigl y Marchog 
Crwydrad
Golygwyd gan D. Mark Smith

Dyma’r argraffiad cyntaf o astudiaeth feirniadol ar Le Voyage du 
Chevalier Errant (1557), alegori Ffrengig a droswyd i’r Gymraeg 
yn niwedd yr unfed ganrif ar bymtheg. Mae’r gyfrol yn cynnwys y 
testun Cymraeg cyflawn, rhagymadrodd cynhwysfawr sy’n ystyried 
cyd-destunau hanesyddol, cymdeithasol a llenyddol y testun, 
ynghyd â nodiadau manwl.

CC 9780708317273 
£15.00
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Y Ferch ym  
Myd y Faled
Siwan M. Rosser

Hon yw’r astudiaeth fanwl gyntaf o’r ferch 
ym myd y faled, yn ymdrin â’r gwahanol 
bortreadau o ferched ym maledi’r 
ddeunawfed ganrif, ac yn trafod baledi sy’n 
ymwneud ag ystod eang o themâu o fewn 
cylch profiad merched.

CC 9780708319239 • £9.99

Dwy Gymraes, Dwy Gymru
Hanes BywyD a GwaitH GwynetH VauGHan  
a sara Maria saunDers

Rosanne Reeves
Dyma gyfrol sy’n portreadu bywyd dwy Gymraes uchelgeisiol o gyfnod 
y ‘Ddynes Newydd’ yn niwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Fel 
ffeminyddesau brwdfrydig, rhoddwyd eu llenyddiaeth ar waith i 
ddarbwyllo’r Gymraes na ellir gwella ar gymdeithas heb ei pharodrwydd 
hi i ddod allan o’i chartref ac ysgwyddo cyfrifoldeb dros ddyfodol ei 
chenedl.

CM 9781783160617 • £24.99 • eLyfr 9781783160624

Y Llawes Goch a’r Faneg 
Wen
Y CorFF BenYWaidd a’i SYmBoLaeth meWn 
FFuGLen GYmraeG Gan FenYWod

Mair Rees

Mae’r llyfr mentrus hwn yn bwrw golwg ar nofelau a straeon byrion 
Cymraeg gan fenywod er 1948, gan blethu gwahanol safbwyntiau 
a theori mewn modd meistrolgar, cwbl newydd ac annisgwyl yn y 
cyd-destun Cymraeg, i gyflwyno trafodaeth heriol ar lenyddiaeth yn y 
cyfnod diweddar. 

CM 9781783161249 • £24.99 • eLyfr 9781783161256
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Breudwyt 
Ronabwy
Golygwyd gan Melville 
Richards

Yn Llyfr Coch Hergest y cadwyd yr unig gopi canoloesol o’r chwedl 
Arthuraidd Breudwyt Ronabwy, a’i hynodrwydd yw iddi leoli ei 
digwyddiadau ym myd breuddwyd yr arwr, dyfais a enghreifftir 
yma am y tro cyntaf mewn llenyddiaeth Gymraeg. Mae’n chwedl 
frodorol gymhleth, wedi’i chofnodi mewn arddull addurniedig 
sy’n cydblethu cymeriadau gwahanol gyfnodau yn hanes Cymru, 
weithiau’n gwrthgyferbynnu cewri’r gorffennol â dynion bychain 
oes yr awdur. Dyma olygiad Melville Richards o’r testun, a 
gyhoeddwyd yn gyntaf gan Wasg Prifysgol Cymru yn 1948.

Culhwch  
ac Olwen
Golygwyd gan Rachel 
Bromwich a D. Simon Evans

Culhwch ac Olwen yw un o chwedlau hynaf yr iaith Gymraeg a 
ddeil yn enghraifft ryfeddol o ddawn ddisgrifiadol a theithi iaith 
y Cyfarwydd. Yn ystorfa o draddodiadau brodorol, gwelir ynddi 
fotiffau amlwg chwedlau cydwladol, ac mae i’r chwedl bwysigrwydd 
Ewropeaidd fel un o’r testunau Arthuraidd hynaf. Ffrwyth gwaith 
ar destun Syr Idris Foster o’r chwedl yw’r gyfrol hon, a gwblhawyd 
gan Rachel Bromwich a D. Simon Evans, a’i chyhoeddi yn gyntaf 
gan Wasg Prifysgol Cymru yn 1988.

CM 9780708326183 
£13.99

CM 9780708326190 
£9.99
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Historia 
Peredur vab 
Efrawc
Golygwyd gan Glenys 
Witchard Goetinck

Un o’r ‘Tair Rhamant’ yw Historia Peredur vab Efrawc, yn tarddu 
o’r niwloedd Arthuraidd yn Oes Arwrol y Brythoniaid. Mae i’r stori 
ieithwedd sy’n ei chysylltu â iaith ac arddull y chwedlau brodorol, 
yn gwyro ar dro i gadwynau o ansoddeiriau cyfansawdd, a chyfetyb 
rhywfaint o’i strwythur a’i chynnwys i ramantau mydryddol 
Chrétien de Troyes yn Ffrangeg y ddeuddegfed ganrif. Dyma 
olygiad Glenys Witchard Goetinck o’r testun, a gyhoeddwyd yn 
gyntaf gan Wasg Prifysgol Cymru yn 1976.  

Cerddi Dafydd 
ap Gwilym
Golygwyd gan Dafydd Johnston, 
Huw Meirion Edwards, Dylan  
Foster Evans, A. Cynfael Lake,  
Elisa Moras a Sara Elin Roberts

Dyma’r argraffiadd cyfoes, hardd a darllenadwy o holl gerddi Dafydd ap 
Gwilym wedi’u golygu o’r newydd, ynghyd ag aralleiriadau mewn Cymraeg 
modern gyda nodiadau.

CC 9780708322949 
£40.00

Gwaith Dafydd ap Gwilym
Golygwyd gan Thomas Parry

Hon yw’r gyfrol o weithiau Dafydd ap Gwilym yn cynnwys rhagymadrodd a 
nodiadau cynhwysfawr safonol yr Athro Thomas Parry, mewn argraffiad o’r 
llyfr a gyhoeddwyd yn gyntaf gan Wasg Prifysgol Cymru yn 1952.

CM 9780708313565 • £16.99

CM 9780708326206 
£12.99
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beirdd y Tywysogion

Golygydd y gyfres: R. Geraint Gruffydd

Gwaith Llywarch ap 
Llywelyn ‘Prydydd y Moch’
Golygwyd gan Elin M. Jones a Nerys Ann Jones

Dyma’r golygiad safonol o ddeg ar hugain o gerddi mawl a 
marwnad Llywarch ap Llywelyn (‘Prydydd y Moch’, fl. 1173–1220), 
yn seiliedig ar draethawd ymchwil Elin M. Jones wedi’i dalfyrru a’i 
ail-olygu gan Nerys Ann Jones. Ceir hefyd ragymadrodd gwerthfawr 
a nodiadau manwl ar gefndir a geirfa. Cyhoeddwyd y gwaith yn 
gyntaf gan Wasg Prifysgol Cymru yn 1988.

CC 9780708310847 • £48.00

Gwaith Dafydd Benfras 
ac Eraill o Feirdd Hanner 
Cyntaf y Drydedd Ganrif 
ar Ddeg
Golygwyd gan N. G. Costigan (Bosco), R. Geraint 
Gruffydd, Nerys Ann Jones, Peredur I. Lynch, Catherine 
McKenna, Morfydd E. Owen a Gruffydd Aled Williams

Ceir yma destun golygedig mewn orgraff ddiweddar o waith 
Dafydd Benfras, sef prif fardd llys Gwynedd yn ystod hanner cyntaf 
y drydedd ganrif ar ddeg, sydd â’i gerddi’n adlewyrchu hanes 
cythryblus tywysogion Gwynedd ynghyd â throeon ei yrfa faith. 
Ceir yn y gyfrol hefyd waith rhai o feirdd eraill y drydedd ganrif ar 
ddeg, gan gynnwys Einion Wan a Phylip Brydydd.

CC 9780708313046 • £14.99

Gwaith Bleddyn Fardd ac 
Eraill o Feirdd Ail Hanner 
y Drydedd Ganrif ar Ddeg
Golygwyd gan Rhian M. Andrews, N. G. Costigan 
(Bosco), Christine James, Peredur I. Lynch, Catherine 
McKenna, Morfydd E. Owen a Brynley F. Roberts

Hon yw’r gyfrol olaf yng nghyfres Beirdd y Tywysogion, sy’n 
cynnwys nodiadau rhagarweiniol, testun golygedig a thestun mewn 
orgraff ddiweddar, ynghyd ag aralleiriad a nodiadau manwl ar gyfer 
yr holl gerddi.

CC 9780708313466 • £14.99
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Gwaith Lewys Glyn Cothi
Golygwyd gan Dafydd Johnston

Mae’r gyfrol hon yn cyflwyno golygiad safonol mewn orgraff fodern 
o holl waith un o feirdd Cymraeg mwyaf y bymthegfed ganrif, 
ynghyd â geirfa, mynegeion a rhagymadrodd ar ei fywyd a’i waith.

CC 9780708312537 • £14.99

Llên yr Uchelwyr
Hanes BeirniadoL LLenyddiaetH GymraeG 
1300–1525

Dafydd Johnston

Dyma astudiaeth fanwl o lenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol 
diweddar, yn farddoniaeth ac yn ryddiaith. Hwn oedd cyfnod oes aur 
y cywydd yn nwylo beirdd fel Dafydd ap Gwilym, Iolo Goch, Guto’r 
Glyn, Lewys Glyn Cothi a Thudur Aled. Eglurir yn y gyfrol arwyddocâd 
cymdeithasol y llenyddiaeth mewn cyd-destun hanesyddol, ac ystyrir hefyd 
ei gwerth arhosol a’i hapêl at y darllenydd cyfoes.

CM 9781783160525 
£29.99
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llenyDDiaeth

Gwaith Iolo Goch
Golygwyd gan D. R. Johnston 

Mae’r gyfrol hon yn cyflwyno golwg i ni ar fardd mawl 
mwyaf y bedwaredd ganrif ar ddeg, ynghyd â thestunau 
beirniadol o bob un o’r bron i ddeugain o gerddi Iolo 
Goch sydd wedi goroesi.

CC 9780708309872 • £9.99

Hywel ab Owain Gwynedd
Bardd-dywysOG

Golygwyd gan Nerys Ann Jones

Dyma’r cyhoeddiad cyntaf erioed am Hywel ab Owain Gwynedd, y bardd 
serch a’r tywysog a ysbrydolodd feirdd megis Goronwy Owen, Iolo 
Morganwg a T. Gwynn Jones. Cafodd ei ladd ym mlodau ei ddyddiau gan 
ei hanner brawd Dafydd ym mrwydr Pentraeth, Sir Fôn, yn 1170. Â’r llyfr 
hwn y tu hwnt i’r ddelwedd ramantus gan geisio rhoi llais i Hywel a’i ganu 
o fewn cyd-destun gwleidyddol, diwylliannol a hanesyddol Gwynedd y 
ddeuddegfed ganrif.

CM 9780708321621 
£17.99 Gwaith Rhys Brydydd  

a Rhisiart ap Rhys
Golygwyd gan John Morgan Williams ac  
Eurys I. Rowlands

Cyfrol yw hon sy’n cyflwyno’r bedair gerdd a gadwyd yn 
y llawysgrifau o waith Rhys Brydydd, a’r un ar bymtheg ar 
hugain o waith ei fab Rhisiart. Mae’r golygiad ar y testun a 
gyflwynir yma yn cynnwys nodiadau, geirfa a mynegai.

CC 9780708306215 • £9.99
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CelfyDDyD, CerDDoriaeth a Drama

Dramâu Saunders Lewis
Y CaSgLiaD CYfLawn ii 

Golygwyd gan Dafydd Johnston

Dyma ail ran casgliad o ddramâu cyhoeddedig Saunders Lewis, a 
gyfansoddwyd rhwng 1957–76, ynghyd â rhannau o bedair sgript 
na chyhoeddwyd gan eu hawdur. Ceir cyflwyniadau gwerthfawr 
a nodiadau manwl ar gefndir pob drama â’r gyfeiriadaeth 
hanesyddol, gwleidyddol a chrefyddol a geir ynddynt.

CC 9780708311837 • £9.99

Cyfaredd y Cysgodion
DelweDDu Cymru a’i Phobl ar FFilm, 1935–1951

Gwenno Ffrancon

Dyma astudiaeth gymdeithasol a diwylliannol drylwyr a hynod 
ddarllenadwy o ddylanwad y sinema ar fywyd pobl Cymru rhwng 1935 a 
1951, ac ar y modd y delweddwyd Cymru a’i phobl gan wneuthurwyr ffilm. 

CM 9780708318331 
£7.50
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CelfyDDyD, CerDDoriaeth a Drama

Ysgrifau ar Theatr  
a Pherfformio
Golygwyd gan Anwen Jones a Lisa Lewis

Mae’r llyfr hwn yn cynnig darpariaeth o ysgrifau mewn 
astudiaethau theatr a pherfformio i fyfyrwyr israddedig. Mae’n 
trafod amryw bynciau ac yn ymdrin â’r astudiaeth o theatr a 
pherfformio fel strwythurau cymdeithasol a chelfyddydol, gan 
edrych ar ddatblygiad theatr a pherfformio cyfoes, a’i swyddogaeth 
gelfyddydol a chymdeithasol, ynghyd â chynnig arweiniad ar 
ddadansoddi drama, cynyrchiadau a pherfformiadau byw.

CM 9780708326510 
£19.99
eLyfr 9780708326572

Y Theatr Genedlaethol 
yng Nghymru 
Golygwyd gan Hazel Walford Davies

Dyma’r gyfrol gyntaf i ymdrin â hanes y gwahanol gwmnïau theatr 
cenedlaethol a sefydlwyd yng Nghymru yn ystod yr ugeinfed ganrif. 
Ceir pum astudiaeth gan gyfranwyr amrywiol sy’n trafod gwahanol 
agweddau ar hanes cyffrous y cwmnïau cenedlaethol hynny a 
fu’n cyfoethogi llwyfannau Cymru yn ystod yr ugeinfed ganrif. 
Chwaraeodd ffactorau cymdeithasol, gwleidyddol a diwylliannol 
oll eu rhan yn yr ymgyrch i sefydlu’r cwmnïau cenedlaethol, a 
thrafodir yr elfennau hyn yn nadansoddiadau’r pum cyfrannwr.

CM 9780708318898
£9.99
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CelfyDDyD, CerDDoriaeth a Drama

Miss Julie
August Strindberg

Dyma gyfieithiad Glenda Carr a Michael 
Burns o ddrama enwog Strindberg, sy’n 
enghraifft ragorol o theatr naturiolaidd 
y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae’n 
cynnwys hefyd gyfieithiad o ragair 
gwreiddiol y dramodydd.

CM 9780708324530 • £3.99

Y Claf Diglefyd
Jean-Baptiste Molière

Dyma gyfieithiad Bruce Griffiths o 
ddrama Jean-Baptiste Molière, ‘Le Malade 
Imaginaire’ – drama a berfformiwyd am y 
tro cyntaf yn 1673. Llwyfanwyd y fersiwn 
Gymraeg hon gan Gwmni Drama Theatr 
Fach Llangefni yn 1969. Mae’r gyfrol 
yn cynnwys rhagymadrodd a nodiadau 
helaeth.

CM 9780708324547 • £3.99

Electra
Soffocles

Yn y ddrama Roegaidd Electra mae 
marwolaethau a chosbau, cyfiawnder, dial 
a chariad yn cael eu gosod ger ein bron 
ym mywydau cymeriadau o’r Hen Fyd. 
Mae cyfieithiad Euros Bowen o’r testun, ei 
ragymadrodd iddo a’i nodiadau’n cynnig 
cyflwyniad craff i un o ddramâu mwya’r byd. 

CM 9780708308721 • £6.00
eLyfr 9780708322635

Dramâu’r Byd
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CelfyDDyD, CerDDoriaeth a Drama
Hanes Cerddoriaeth  
y Gorllewin
Donald J. Grout a Claude V. Palisca

Cyfieithiad o’r gyfrol a gydnabyddir fel y cyflwyniad cynhwysfawr 
mwyaf awdurdodol i hanes cerddoriaeth gelfyddydol y Gorllewin, 
sef A History of Western Music. Eir ati i olrhain datblygiad 
cerddoriaeth y Gorllewin o gyfnod yr Hen Fyd hyd at ddiwedd  
yr ugeinfed ganrif. 

CC 9780708313503 • £14.99

Delweddu’r Genedl
Peter Lord

Yn y gyfrol hon allan o’r gyfres ragorol Diwylliant Gweledol 
Cymru, dadansoddir y modd y dylanwadwyd ar yr ymdrechion 
i ddiffinio Cymreictod trwy gyfrwng delweddau gweledol gan 
nawdd preifat a ffasiynau estheteg rhyngwladol. Bu ceisio cyfleu 
cenedligrwydd y Cymry yn elfen nodweddiadol o’n diwylliant 
gweledol oddi ar gyfnod y Tuduriaid a’r datblygiad ym maes 
peintio portreadau. Parhaodd y thema hon trwy gyfnod tirlunwyr 
y ddeunawfed ganrif, a chyfnod yr arlunwyr gwlad a’r mudiad 
cenedlaethol ym maes celf yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, 
hyd at foderniaeth yr ugeinfed ganrif.

650 darlun • CC 9780708315927 • £2.99

Darganfod  
Celf Cymru
Golygwyd gan Ceridwen Lloyd-
Morgan ac Ivor Davies

Dyma gasgliad o astudiaethau ar amrywiol 
agweddau o hanes y celfyddydau gweledol 
yng Nghymru gan arbenigwyr yn y maes; 
Peter Lord, Donald Moore, Megan Morgan 
Jones a Robyn Tomos, ynghyd â’r ddau 
olygydd. Ceir trafodaeth ar beth yw hanes 
celf a sut y dylanwedir arno ymhob cyfnod 
gan syniadau gwleidyddol, diwylliannol a 
deallusol yr oes. 

CM 9780708315330 • £9.99
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Cyfeirlyfrau

Geiriadur yr 
Academi
Golygydd: Bruce Griffiths
Golygydd Cyswllt: Dafydd Glyn Jones

Dyma’r geiriadur Saesneg–Cymraeg mwyaf 
cynhwysfawr erioed. Mae’n agor y drws 
i gyfoeth y Gymraeg wrth iddi addasu at 
ofynion meysydd newydd megis masnach a 
gweinyddiaeth, addysg a’r cyfryngau torfol. 

CC 9780708311868 • £55.00

Gramadeg  
y Gymraeg
Peter Wynn Thomas

Dyma’r dadansoddiad llawnaf a thrylwyraf a 
fu erioed o’r Gymraeg, y gramadeg cyntaf i 
ymdrin ag amrywiadau arddulliol yr iaith –  
o’r ffurfiol i’r anffurfiol, o’r cyfredol i’r 
hynafol, ac o’r safonol i’r ansafonol.

CM 9780708313459 • £19.99

Geiriadur 
Idiomau
Lluniwyd gan Alun Rhys Cownie
Golygydd Cyswllt: Wyn G. Roberts

Dyma eiriadur o idiomau, o’r Gymraeg 
i’r Saesneg ac o’r Saesneg i’r Gymraeg, 
ar gyfer dysgwyr y Gymraeg a Chymry 
Cymraeg brodorol fel ei gilydd. Ceir 
yn y gyfrol dros 12,000 o idiomau sy’n 
cyfoethogi’r iaith Gymraeg, i’w defnyddio 
ar lafar ac yn ysgrifenedig. 

CM 9780708316566 • £12.99



48

Cyfeirlyfrau
Gwyddoniadur Cymru  
yr Academi Gymreig
Golygwyd gan John Davies, Menna Baines, Nigel Jenkins  
a Peredur I. Lynch

Gwyddoniadur Cymru yr Academi Gymreig yw cyfeirlyfr mwyaf cynhwysfawr 
Cymru, yn cynnwys cofnodion awdurdodedig ar y wlad a’i phobl, ei chyfoeth 
diwylliannol a hanesyddol. Cloriennir yn y Gwyddoniadur rychwant rhyfeddol 
o wybodaeth, o uchelfannau Eryri i ddyfnderoedd pyllau glo’r de, o Gymru i 
gyfandiroedd pellennig, gan adrodd rhagoriaethau celfyddydol, gwyddonol a 
gwleidyddol ein gwlad. Dyma’r tro cyntaf i’r holl ddeunydd yma gael ei gynnwys 
mewn un cyfrol, gyda thros 5,000 o gofnodion a thros 300 o luniau.

CC 9780708319543 
£25.00

Termau Amaethyddiaeth  
a Milfeddygaeth
CM 9780708312704 • £9.99

Termau Gwaith Coed
CM 9780708300299 • £4.99
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Cyfeirlyfrau
Beth yw’r Gair am . . . ? 
Geiriadur â LLuniau

Carol Williams

Dyma’r geiriadur poblogaidd ar gyfer plant a dysgwyr y Gymraeg, yn 
cynnwys dros 1,500 o gyfieithiadau ynghyd â ffurfiau wedi’u treiglo. 

CM 9780708317365 
£6.99

Geiriadur Termau Archaeoleg
John Ll. Williams

Dyma’r geiriadur termau archaeoleg cyntaf i’w gyhoeddi yn y Gymraeg, ac 
fe’i lluniwyd gyda chydweithrediad arbenigwyr yn y maes. Mae’r cyfeirlyfr 
dwyieithog yma yn cynnig dros 6,000 o dermau archaeolegol, ac yn gyhoeddiad 
hanfodol i ddisgyblion a myfyrwyr hanes ac archaeoleg.

CM 9780708316061 • £8.50

Mynegai i Fwletin y Bwrdd 
Gwybodau Celtaidd
Golygwyd gan Simon Rodway

Mynegai dwyieithog cynhwysfawr i’r deugain cyfrol o’r cyfnodolyn a 
gyhoeddwyd rhwng 1921 a 1993.

CM 9780708318126 • £35.00
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Cyfeirlyfrau
Cryno-ddysg y Cymry
Diarhebion aC iDiomau i DDysgwyr

Cennard Davies

Bwriad y gyfrol hylaw hon yw cyflwyno i ddysgwyr profiadol un 
rhan o gyfoeth yr iaith, sef ei diarhebion – yr ymadroddion neu 
ddywediadau bachog o ddoethineb sy’n britho iaith bob dydd, 
sef cryno-ddysg y Cymry. Dewiswyd llawer o’r diarhebion a glywir 
yn weddol aml a’u gosod mewn dialog er mwyn goleuo ac egluro 
eu defnydd. Ceir yma’n ogystal restr o idiomau ac ymadroddion 
idiomatig, ynghyd â geirfa bwrpasol i hwyluso’r darllen.

CM 9780708317754 
£6.99   

Traethodau Ymchwil 
Cymraeg a Chymreig,  
1887–1996
Golygwyd gan Simon Rodway

Ceir yma restr ddwyieithog gyflawn o’r holl draethodau ymchwil o 
ddiddordeb Cymreig a graddau uwch Cymraeg a dderbyniwyd gan 
brifysgolion y Deyrnas Unedig, yr Almaen, Awstralia, Awstria, Canada, 
Ffrainc, Iwerddon a’r Unol Daleithiau yn y cyfnod 1887–1996.

CC 9780708312100 • £39.99
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CyfnoDolion

Llên Cymru
Golygir gan Ysgol y Gymraeg, Prifysgol 
Caerdydd
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Cylchgrawn 
Hanes Cymru
Golygyddion: Huw Pryce, Prifysgol 
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Martin Wright, Prifysgol Caerdydd
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Cylchgrawn 
Addysg Cymru
Golygyddion: David Egan a 
Russell Grigg, Canolfan Cymru er 
Cydraddoldeb mewn Addysg 

Cyhoeddir ddwywaith y flwyddyn, ym 
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CyfnoDolion Gellir darllen holl gyfnodolion Gwasg Prifysgol Cymru ar lwyfan ar-lein 
IngentaConnect: http://www.ingentaconnect.com/content/uwp

Studia Celtica
Golygyddion: Dafydd Johnston, Canolfan Uwchefrydiau 
Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru; Dr Penny Dransart, 
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ; Dr Karen 
Stöber, Universitat de Lleida; John T. Koch, Canolfan 
Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru 

Cyhoeddir yn flynyddol ym mis Rhagfyr 
ISSN print: 00816353 • ISSN ar-lein: 20585098

Sefydliadau   Unigolion
Print yn unig £51.50 Print yn unig  £26.00
Ar-lein yn unig £51.50 Ar-lein yn unig  £26.00
Y ddau £92.50 Y ddau £41.00

Journal of Celtic 
Linguistics
Golygydd: Simon Rodway, Prifysgol Aberystwyth

Cyhoeddir yn flynyddol ym mis Ionawr
ISSN print: 09621377 • ISSN ar-lein: 20585063
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IngentaConnect: http://www.ingentaconnect.com/content/uwp

International Journal 
of Welsh Writing in 
English
Golygyddion: Matthew Jarvis, Prifysgol Cymru Y Drindod 
Dewi Sant; Neal Alexander, Prifysgol Aberystwyth 

Cyhoeddir yn flynyddol ym mis Hydref
ISSN print: 20531907 • ISSN ar-lein: 20531915

Sefydliadau   Unigolion
Print yn unig £50.00 Print yn unig  £25.00
Ar-lein yn unig £50.00 Ar-lein yn unig  £25.00
Y ddau £90.00 Y ddau £40.00

The Journal of Religious 
History, Literature and 
Culture
Golygyddion: William Gibson, Prifysgol Oxford Brookes; 
John Morgan-Guy, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cyhoeddir ddwywaith y flwyddyn yn yr haf a’r hydref
ISSN print: 20574517 • ISSN ar-lein: 20574525

Sefydliadau   Unigolion
Print yn unig   £95.00 Print yn unig  £25.00
Ar-lein yn unig   £85.00 Ar-lein yn unig  £20.00
Y ddau £140.00 Y ddau £40.00
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