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Diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad i fod yma heno. Wrth ystyried y sawl bu’n traddodi’r 

ddarlith o’m mlaen i, mae wir yn fraint, ac fel un fu’n gweithio yn Yr Wyddgrug am yn agos i 

ddegawd, ac yn rhan o bwyllgor yr ŵyl am gyfnod byr, mae bod yma heno yn teimlo fel dod 

adref. 

Ges i gynnig gan drefnwyr yr ŵyl i drafod y defnydd o Saesneg mewn nofelau Cymraeg - pwnc 

sy’n berthnasol i fi, fel nofelydd sy’n byw yn ac yn ysgrifennu am y gogledd ddwyrain, ond hefyd 

pwnc sy’n berthnasol ac yn amserol iawn wrth ystyried sylwadau un o feirniaid Gwobr Goffa 

Daniel Owen yr Eisteddfod Genedlaethol eleni ynglŷn â doethineb gwobrwyo awdur oedd, yn ei 

farn, yn gor-ddefnyddio Saesneg yn ei llenyddiaeth. Anghytunodd y beirniaid eraill, ac felly 

rhoddwyd y wobr, yn haeddiannol, i Meinir Pierce Jones am ei nofel hanesyddol, Capten. Rwy’n 

siŵr fod y rhan fwyaf o bobl yma eisoes wedi ei darllen, ond i’r rhai sydd heb - mae gennych chi 

trît o’ch blaenau. 

Dyma ddetholiad o sylwadau Emyr Llywelyn wrth iddo feirniadu cais Meinir, yn trafod defnydd 

Saesneg ac iaith Saesnegaidd mewn llenyddiaeth Gymraeg: 

“Dylai pob nofelydd fod yn ymwybodol o effaith pob gair a brawddeg a chymal i greu gwead sy’n 

gyfanwaith hardd heb eu hanharddu gan eiriau anghydnaws sy’n dinistrio cyfanwaith ei 

gyfansoddiad… Mae’r awdures hon yn feistres lwyr ar iaith ond yn dewis yn fwriadol ddefnyddio 

dyfais annerbyniol, sef rhoi gair Saesneg yn y frawddeg wedi’i sillafu yn y Gymraeg. Mae hyn yn 

britho’r nofel… Mwy difrifol o lawer, ar wahân i ddefnydd helaeth o frawddegau a deialog 

Saesneg yw ei bod hi wedi rhoi tudalennau cyfan o Saesneg yn ei nofel… Bydd llygru ein hiaith 

yn ein llên yn arwain at ei thranc… Byddai gwobrwyo’r nofel hon, fel rhodd Roegaidd farwol o 

geffyl pren Caerdroea i fyd y nofel Gymraeg, yn arwain at ddiwedd nofelau yng ngwisg hardd ein 

heniaith ac yn arwain at gynhyrchu clytweithiau hyll dwyieithog a diwedd y nofel Gymraeg.” 

Nid yma i amddiffyn ‘Capten’ yn benodol ydw i - mae Meinir Pierce Jones wedi ymateb i 

sylwadau Emyr Llywelyn, felly does dim angen i mi geisio siarad ar ei rhan hi. Ond, fel un o nifer 



fawr o awduron Cymraeg sy’n dewis defnyddio Saesneg yn achlysurol yn fy ngwaith, yn naturiol 

rydw i’n anghytuno â sylwadau Mr Llywelyn fy mod i’n cyfrannu at ‘ddiwedd nofelau yng ngwisg 

ein heniaith’ ac yn ‘cynhyrchu clytweithiau hyll dwyieithog’; felly meddylies y byddai’r ddarlith 

hon yn gyfle da i gyflwyno ochr arall y ddadl, a cheisio egluro pam fy mod i ac awduron eraill yn 

dewis defnyddio Saesneg yn ein gwaith. 

O ddarllen beirniadaeth Emyr Llywelyn mae yna beryg i’r darllenydd feddwl mai eithriad prin 

iawn yw Capten ymhlith nofelau cyfoes Cymraeg. Ond gwyddai unrhyw un sydd wedi codi llyfr 

o Siop y Siswrn yn ddiweddar bod Meinir Pierce Jones a minnau mewn cwmni da - mae rhai o 

hoelion wyth llenyddiaeth Gymraeg yn cynnwys elfennau dwyieithog yn eu gwaith. Dyma rai o’r 

awduron y des i ar eu traws wrth drafod y pwnc a phori silffoedd y llyfrgell: Eirlys Wyn Jones, 

Myfanwy Alexander, Rhys Iorwerth, Sian Rees, Siân Northey, Dewi Prysor, Angharad Tomos, 

Geraint Evans, Rhian Cadwaladr, Islwyn Ffowc Ellis, Mererid Hopwood, Llwyd Owen, Marlyn 

Samuel… a hyd yn oed Daniel Owen ei hun. A hoffwn i fod yn bry ar y wal wrth weld ymateb 

Emyr Llywelyn i Tu ôl i’r Awyr - nofel arobryn Megan Angharad Hunter sy’n gwneud defnydd 

helaeth iawn o’r ‘dyfais annerbyniol’ o frawddegau a pharagraffau Saesneg wedi’i sillafu yn y 

Gymraeg.  

Mae pob un o’r awduron uchod yn ysgrifennu Cymraeg caboledig a phrydferth, felly pam 

deimlent yr angen i droi i’r Saesneg? A ydyn nhw (a minnau hefyd) yn euog o honiad Emyr 

Llywelyn ein bod ni’n cynhyrchu “clytweithiau hyll dwyieithog” sy’n arwain at “ddiwedd y nofel 

Gymraeg.” ?  

* 

Yn gyntaf, ymwadiad o ryw fath. Fel Cymraes, fel rhiant yn magu plant dwyieithog, fel cyn-

athrawes y Gymraeg, cyn-swyddog datblygu’r Gymraeg a chyfieithydd i fudiad hyrwyddo’r 

Gymraeg, mi fedraf, i raddau, deall pryderon Emyr Llywelyn ynghylch defnydd cynyddol iaith 

fwyafrifol yn ein celfyddydau. Tybiaf y seilir ei bryderon ar statws y Gymraeg fel iaith leiafrifol, 

ac ar ddylanwad y cyfryngau Eingl-Americanaidd ar ddiwylliant Cymreig, ac mae’n bryder dilys. 

Mae Saesneg ymhob man - pam fod ei angen o fewn cloriau ein llyfrau hefyd? Yn gwisgo het 

ieithydd ac un sy’n hyrwyddo’r Gymraeg, mi fedraf ddeall ei ofid dros wobrwyo nofel sy’n 

cynnwys elfennau dwyieithog. 



Ond rydw i yma heddiw fel awdur, ac fel awdur y gwnes i ymateb i’r feirniadaeth yng 

nghyfansoddiadau’r Eisteddfod. Fel awdur, fy mhrif ystyriaeth yw’r ffordd orau o gyfleu’r 

syniadau yn fy mhen a chreu stori sy’n cydio yn y darllenydd. 

Yn syml, rydw i o’r farn nid rôl y nofelydd yw cynnal safon yr iaith sy’n gyfrwng i’r stori.  Rôl yr 

awdur yw dweud stori mewn modd sy’n dod â hi’n fyw ym meddwl y darllenydd. Dychmygwch 

‘Tu ôl i’r awyr’ neu ‘Lladd Duw’ pe bai yna reidrwydd ar Megan Angharad Hunter neu Dewi 

Prysor i ddefnyddio iaith safonol yn unig!  

Credaf fod gan yr awdur ffuglen berffaith hawl i ddefnyddio iaith mewn modd arbrofol: i hepgor 

atalnodi (Ducks, Newburyport gan Lucy Ellman, Ulysseys gan James Joyce neu Lloerig, Geraint 

Lewis); i ysgrifennu’n ffonetig (Rifiera Reu Dewis Prysor neu Beloved gan Toni Morrison), i 

wneud defnydd o iaith amgen (Adar Mud, Siân Rees), neu hyd yn oed creu iaith o’r newydd, fel y 

gwnaeth Tolkien. Cyn belled a ddefnyddiwyd y dyfeisiau hyn at ddiben penodol, gwelaf ddim 

problem gyda hwy.  

I mi’n bersonol, fel awdur sy’n ysgrifennu ffuglen realistig, un o fy rhesymau personol dros 

gynnwys Saesneg mewn nofel Cymraeg yw ei fod yn hanfodol bwysig i mi fod fy ngwaith yn 

adlewyrchu’r byd o’m cwmpas, neu’n gynrychioladol o’r cyfnod hanesyddol neu ardal 

ddaearyddol dan sylw, a thybiaf mai dyna hefyd yw sail nifer o awduron dros ddefnyddio’r 

Saesneg yn eu gwaith hwythau. 

Mae pleser mawr i’w gael o deimlo fy mod i wedi ysgrifennu deialog sy’n swnio fel petai’n dod o 

enau person go iawn; ac ar y naill law, rwy’n siŵr bod pawb yma wedi darllen ambell lyfr lle nad 

yw’r deialog yn taro’r glust yn iawn am i’r awdur ddefnyddio geiriau neu gystrawen sy’n 

anghydnaws â’r cymeriad neu’r cyfnod dan sylw, ac mae hynny wedi difetha rhywfaint ar 

fwynhad y darllenydd.  Ar adegau, mae’n medru difetha’r profiad o ddarllen y stori gan nad yw’r 

cymeriadau’n swnio’n gredadwy. 

Yn ei feirniadaeth, dyfynnodd Emyr Llywelyn un o ‘glasuron’ Stephen King ar y broses o 

ysgrifennu: ‘Mae deialog yn iaith wedi’i saernïo’n ofalus gyda’i gramadeg ei hun.’ Aeth Llywelyn 

ymlaen i ychwanegu: ‘Mae’r frawddeg yn y nofel yn greadigaeth lenyddol fwriadol; felly hefyd 

dylai’r deialog  fod yn ffurf gaboledig o’r iaith lafar yn ei phrydferthwch.’ 

Efallai rwy am ymddangos yn hy’, yn dadlau yn erbyn awdur sydd wedi gwerthu miliynau’n fwy 

o lyfrau na minnau - ond rydw i am wneud felly. Dydi King chwaith ddim yn cytuno â 



chynllunio plot ei nofelau - a’r peth cyntaf gwna i ar sgwennu nofel yw cynllun manwl o bob 

rhan o’r stori. Mae’n amlwg felly nad ydw i’n talu fawr o sylw i gyngor Stephen King! 

Fy nod, wastad, yw creu cymeriadau sy’n teimlo’n fyw i’r darllenydd; cymeriadau sydd, waeth 

maint y cast, i gyd â llais unigryw eu hunain. Mi wna i nodiadau ar sut mae cymeriadau’n siarad – 

Beth yw lefel eu haddysg? Beth yw’r ffactorau sydd wedi dylanwadu ar sut maen nhw’n 

defnyddio iaith? Ydi cymeriad penodol yn defnyddio ‘efo’ neu ‘gyda’? Ydyn nhw’n ffurfiol neu’n 

fratiog? Yn hoff o sŵn ei lais ac yn dweud straeon hirwyntog, fel mae Brian o Curiad Gwag? Yn 

defnyddio hiwmor dychanol, weithiau’n amhriodol, fel mae John o Mudferwi a Chwerwfelys? Yn 

rhyfeddu ar ac yn dehongli geiriau, fel mae Rachel yn #Helynt?  

Mi wna i hwn gan mai llais cymeriad, yn fwy na dim byd arall, sy’n dod â nhw’n fyw ym meddwl 

y darllenydd. Felly os yw cymeriad yn siaradwr Cymraeg newydd, neu’n ddihyder, neu’n 

gwrthod siarad yr iaith fel dull o brotest, yn siarad tafodiaith neu fratiaith - credaf ddylai’r deialog 

adlewyrchu hynny. Mae’r ffordd mae rhywun yn siarad yn medru dweud cyfrolau amdanynt, ac 

yn fodd i ni ddysgu cymaint am gefndir a statws a natur cymeriad heb fod adroddwr yn sibrwd yn 

ein clust. 

Mae safoni a gloywi deialog cymeriad yn hidlo ac yn ystumio eu lleisiau unigryw ac yn gwneud i 

bob cymeriad swnio’n debyg. I mi, mae hynny’n rheswm dilys dros beidio â gwneud. A gawn ni 

fod yn onest - rydyn ni’n byw mewn cymdeithas ddwyieithog, a phrin iawn yw’r bobl na wnânt 

ddefnyddio’r ‘dyfais annerbyniol’ o bryd i’w gilydd.  Dydyn ni ddim yn ceryddu ein gilydd wrth 

ddefnyddio ambell air Saesneg mewn sgwrs - pam felly oes disgwyl i’n cymeriadau ffuglenol fod 

yn ddi-fai? 

Cymerwch, fel un enghraifft,  darn byr o ail nofel Eirlys Wyn Jones, ‘Tu ôl i’r Llenni’: 

“Constable Preis, mi ddaethoch chi o’r diwedd. Dwi’n eich disgwyl chi ers dyddiau lawer, a dwi’n 

siomedig braidd eich bod wedi bod mor hir yn dilyn trywydd y tragedy. Early bird catches the 

worm cofiwch chi constable... Yli, Preis, waste o amser ydi fy holi i, fel rydan ni’n dau’n cytuno 

rwy’n siŵr, felly dyma dipyn bach o facts i chi sgwennu yn eich report. Ydach chi’n barod efo’ch 

pensel a’ch notebook? Enw: Capten Charles Spencer, formerly yn yr Household Cavalary... 

mentioned in dispatches, Pretoria. Oed: seventy seven. Oes angen rhywbeth arall arnoch, 

constable?” 



Mae’r pwt bychan o ddeialog yn cyfleu’n gryno hanes a chefndir y Capten, ac mae’n gwbl 

gredadwy byddai rhywun a wasanaethodd yn y fyddin Brydeinig wedi arfer â siarad Saesneg, ac 

mae’n naturiol na fyddai’n cyfieithu pob gair gan ei fod yn tynnu ei gorpws a’i eirfa o sefydliad 

bur Saesneg ei iaith, sef y fyddin. I mi, mae’r defnydd o’r Saesneg yn ychwanegu min nawddoglyd 

i’w eiriau - hawdd iawn ydi clywed ei lais yn yr ymennydd wrth ddarllen ei ddeialog, a byddai’n 

swnio’n dra gwahanol i’r cymeriadau eraill – rhywbeth yn debyg i’r Major yn Fawlty Towers.  

Rhaid hefyd cydnabod er bod y Gymraeg yn meddu ar dafodieithoedd niferus ei hun, nid yw 

wastad yn hawdd cyfleu tafodieithoedd Saesneg neu mewn ieithoedd eraill yn llwyddiannus 

drwy’r Gymraeg. 

Sut fyddai Dewi Prysor wedi medru cyfleu’r llais hwn yn y Gymraeg? Ac ar y pwynt yma rhaid i 

mi ymddiheuro nid actores ydw i, ac yn bendant, dwi heb serennu mewn ffilm Guy Richie: 

“Didi, ows things? Yeah, yeah issa me, mate, Jojo. Yeah – neva mind, mate. Listen, are you at 

home? Yeah, well stay there – I’m coming ova now... no, no one’s wiv me, mate. Like I said, no 

one’s wiv me – NOBODY’S wiv me...” 

Wrth gwrs, bydd y rhai ohonoch sy’n gyfarwydd â Lladd Duw yn deall bod mockney gwael Jojo, 

y Cymro, yn rhyw fath o guddwisg iddo. Mae gweld y geiriau wedi eu hysgrifennu fel mockney 

ffonetig yn fwy trawiadol o lawer na chael adroddwr yn egluro hynny wrthym, a ni fyddai wedi 

bod yn bosib cyfleu acen mockney cystal yn Gymraeg, nac ychwaith acenion dwyrain Ewrop y 

gangsters sydd am waed Jojo a Didi. Ond wnes i ddim dyfynnu'r rheini achos ges i drafferth i 

adnabod darn fyddai’n addas i’w ddarllen yn uchel o flaen gynulleidfa barchus! 

* 

Wrth gwrs, mae nifer fawr o awduron Cymraeg yn ysgrifennu nofelau heb droi i’r Saesneg. Mae 

defnyddio Saesneg ai peidio yn dewis a wyneba pob awdur, ac mae’n rhaid pwyso a mesur y budd 

a daw o hynny yn ystod y broses ysgrifennu. Prin iawn yw’r Saesneg yn fy nofelau cyntaf i, sef 

Mudferwi a Chwerwfelys, a hynny am fod tri o’r prif gymeriadau yn uniaith Saesneg. Dewisais 

fod Alys, y prif gymeriad, yn cyfieithu pob tamaid o ddeialog, ac eithrio ambell ‘hauld yer wheest’ 

neu ‘dinne fash yourself’ i ddangos mai Albanwyr yw Duncan a John.  Yn yr un modd, yn Y 

Defodau, er bod Wayne yn hanu o swydd Derby a thynnir sylw’r darllenydd at y ffaith ei fod o’n 

siarad Saesneg, ni wnes i ystyried rhoi ei ddeialog yn Saesneg gan nad oes pwrpas arddulliadol 

dros wneud hynny.  



Defnyddies i fwy o Saesneg yn fy nofelau i bobl ifanc, sef #Helynt a Curiad Gwag, dim ond am fod 

gen i resymau arddulliadol penodol dros wneud felly. Roedd y rhesymau hynny yn ymwneud â’r 

modd y cysylltir ieithoedd gyda grym neu statws (neu ddiffyg hynny), yn enwedig mewn cyd-

destun cymdeithsaol-economaidd neu hanesyddol. Mi roddaf ychydig o sylw i rai enghreifftiau 

rŵan; gan ymddiheuro nad ydw i’n ddigon cyfarwydd â gwaith Daniel Owen i’w gynnwys yn y 

rhan yma o fy nadl. 

Credaf mai bwriad MPJ wrth ddefnyddio Saesneg yn ‘Capten’ oedd i’n hatgoffa ni yn gynnil iawn 

o’r anghydraddoldebau cymdeithasol a fodolai yng nghyfnod ei nofel hanesyddol, ac sydd i 

raddau, yn dal i fodoli hyd heddiw.  Cymraeg oedd iaith cymuned Morfa Nefyn- er y gwelid 

dylanwad y Saesneg ar y cymeriadau oedd â’r dyhead i gyrraedd y dosbarth canol, neu o leiaf i 

apelio at ‘fisitors’ a thwristiaid dosbarth canol o Loegr. Ond gorfodwyd Elin a John Jones i ddelio â 

gohebiaeth a mynychu cyfarfodydd - oll ag oblygiadau difrifol a phellgyrhaeddol i’r ddau ohonynt 

- drwy’r Saesneg, oedd yn ail iaith iddynt. Yn ‘Capten’ mae’r defnydd o Saesneg pur, nid Saesneg 

wedi’w hysgrifennu’n Gymraeg, yn arwydd cynnil ond clir fod John ac Elin ychydig allan o’u 

dyfnder, ac wedi eu hamgylchynu gan bobl gorfforaethol, swyddogion y cwmni sy’n ceisio rhoi’r 

bai ar John, heb fawr o ystyriaeth o’i anghenion. 

Gweler yr un peth yn nofel hanesyddol Bethan Gwanas, ‘I Botany Bay’. Mae Saesneg yn britho’r 

nofel, fel ffordd o’n hatgoffa yn gyson o’r anghyfiawnder anferthol a wnaed i’r prif gymeriad 

druan. Gafodd hi ei rhoi gerbron llys, ei dedfrydu ac yna ei gyrru i Awstralia, a gwnaed hynny oll 

mewn iaith oedd bron yn gwbl estron iddi. Yr hyn sy’n neidio allan wrth daro golwg ar y testun 

yw bod y Saesneg yn fychanus, yn sarhaus (‘Speak up girl!’... ‘She only speaks Welsh... like I said, 

stupid’). Cawn ein hatgoffa’n gyson efallai byddai ei ffawd wedi bod yn wahanol petai ganddi’r 

gallu i fynegi ei hun yn Saesneg. Mae’r brawddegau Saesneg yn ein hatgoffa o’r anghyfiawnder 

wynebodd Cymry Cymraeg hyd at Ddeddf Llysoedd Cymru 1942. 

Mae Angharad Tomos, ymgyrchydd dros y Gymraeg os bu un erioed, yn defnyddio Saesneg yn ei 

gwaith at yr un diben. Yn ei nofel i bobl ifanc, ‘Paent’, mae’r athro yn siarad Saesneg gyda’r plant 

yn y dosbarth. Rhywbeth anodd ei dychmygu mewn ysgol yng Nghaernarfon heddiw - ond mae’r 

defnydd o Saesneg yn ein hatgoffa mai datblygiad eithaf diweddar yw’r cynnig o addysg ffurfiol 

drwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae hynny’n beth pwysig mewn nofel sy’n trafod y frwydr dros yr 

hawl i fyw yn Gymraeg. 



Hyd yn oed mewn nofelau cyfoes lle mae gan y ddwy iaith, yn ddamcaniaethol, statws cyfartal, 

weithiau defnyddir Saesneg mewn straeon Cymraeg fel dull o amlygu anghydraddoldeb neu 

anghyfartaledd mewn statws, a dyna oedd fy mwriad i wrth wneud felly.  

Yn fy nofel ddiweddaraf i bobl ifanc, Curiad Gwag, mae Leslie a Cassandra, rheolwyr y prif 

gymeriad, yn siarad Saesneg i bwysleisio’r ffaith eu bod nhw wedi dod dros y ffin o Lerpwl, wedi 

prynu busnes heb ystyried demograffig y gymuned leol, na’r ffaith fod canran uchel iawn o’r 

boblogaeth leol yn siarad Cymraeg. Wrth ddefnyddio Saesneg ar gyfer eu deialog, ro’n i’n 

gobeithio pwysleisio’r diffyg parch oedd ganddyn nhw at iaith a diwylliant Cymru: 

‘Mi wn i’n well nag ateb yn ôl. Unwaith yn unig fentrais ateb wylofain Cassie, ‘Why are we 

always empty?’ ac arthiodd hi, ‘I don’t want any back chat from the help!’ Y cwbl a wnes i oedd 

awgrymu nad oedd yn syniad gwych newid enw’r dafarn o’r Llew Coch i’r George and Dragon, na 

gwahardd aelodau’r clwb llyfrau na’r clwb dominos. (‘Load of old codgers stinking of piss and 

nursing glasses of orange squash’, yn ôl Les.) Wrth glustfeinio ar Les a Cassandra yn hel atgofion 

am gyfres o fentrau busnes aflwyddiannus, daeth yn amlwg mai nhw ydi’r drwg yn y caws.  Maen 

nhw’n pechu pawb ac yn gyrru cwsmeriaid ffyddlon i ffwrdd, felly ymhen dim bydd y George yn 

adeilad gwag a finne’n ddi-waith.’ 

Teimlaf fod clywed eu geiriau yn Saesneg yn rhoi min ychwanegol ar y ddeialog ac yn eu gwneud 

nhw’n gymeriadau arbennig o annymunol.   

Mae fy nofel arall i bobl ifanc, #Helynt, yn gwneud defnydd estynedig o’r Saesneg am reswm 

amgen. Saesneg yw iaith Jason, tad Rachel y prif gymeriad. Fel nifer o blant yma yn y gogledd 

ddwyrain, daw Rachel o deulu ‘cymysg’ - un rhiant o Gymru ac un o Loegr. Nid sefyllfa 

anghyffredin; pam felly penderfynais roi holl ddeialog Jason yn Saesneg, yn hytrach na bod 

Rachel yn ei chyfieithu dros y darllenydd? Wel, cawn wybod yn fuan yn y stori fod Jason wedi 

gwahardd ei wraig, sy’n Gymry Cymraeg, a’i blant, sy’n mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg, 

rhag siarad Cymraeg o fewn ei glyw; arwydd cynnar ond pwysig fod merched y teulu yn cael eu 

rheoli trwy orfodaeth. 

Tybia Jason os siarada’r merched Cymraeg mi fyddan nhw’n cega amdano ac yn cynllwynio y tu 

ôl i’w gefn. Mae’n mynnu cadw rheolaeth ar bob agwedd o’u bywydau, gan gynnwys pa iaith 

caent siarad. Camdriniaeth ddomestig yw brif thema’r nofel, ac felly ro’n i am gynnwys enghraifft 

o’r gwahanol fathau o gam-drin ar waith. Gwelwn fod Jason yn rheoli pres y teulu, faint o sŵn 



caent wneud, hyd yn oed be wnânt gyda’u cyrff... mae’n ceisio ei orau glas i reoli pob agwedd o 

fywydau Lois, Rachel a Sara drwy gyfyngu ar eu rhyddid personol, ac mae pob brawddeg o 

ddeialog Saesneg yna fel nodyn atgoffa mai Jason yw’r penteulu sy’n gorfodi pawb i fyw yn ôl 

rhestr ddiddiwedd o’i reolau gormesol. Wrth ysgrifennu’r nofel ro’n i am bwysleisio’r neges nad 

yw ‘camdriniaeth’ wastad yn golygu cael cweir neu eiriau cas - gall gychwyn gyda rhywbeth mor 

syml â gwagio pwrs, neu orfodi rhywun i roi’r gorau i siarad ei mamiaith. 

* 

Dyma ychydig o enghreifftiau o ddefnyddio Saesneg mewn nofelau at ddiben cymeriadau, creu 

naws arbennig, neu at ddiben gwleidyddol. Gall iaith fod yn arf, yn ddyfais, yn ddatganiad, ac 

efallai, i fi’n bersonol, yn bwysicach oll - yn ddrych. Drych sy’n adlewyrchu arferion a 

chyfansoddiad ein cenedl.  I fi’n bersonol, dyna’r ddadl orau a phwysicaf dros ddewis defnyddio 

rhywfaint o Saesneg mewn nofelau.  

Mae’r Gymraeg yn perthyn i bob un ohonom. Ond yn berson ifanc, â rhieni oedd yn Gymry balch 

ond yn ddi-Gymraeg eu hunain, yn byw mewn sir lle genir oddeutu hanner y boblogaeth y tu 

allan i Gymru, â fy nghartref mewn tref sy’n llenwi â Saeson bob haf, doedd y Gymraeg ddim yn 

teimlo’n arbennig o berthyn neu’n berthnasol i mi. 

Prin iawn oedd fy nghyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg tu allan i’r dosbarth. Er medrwn y 

Gymraeg, Saesneg oedd iaith y buarth, y stryd, y teulu, y clwb ddrama, y Girl Guides... ac 

oherwydd hynny, ro’n i’n meddwl yn Saesneg. Pwnc ysgol oedd y Gymraeg yn fy ieuenctid; yn 

rhannol oherwydd diffyg cyfleoedd i ddefnyddio’r iaith, ond hefyd gan na welais i blant fel 

minnau yn cael eu cynrychioli mewn llyfrau nac ar y teledu. Yn llyfrau’r llyfrgell yn Ysgol Dewi 

Sant ac Ysgol Glan Clwyd roedd plant mewn llyfrau Cymraeg yn byw mewn rhyw swigen lle’r 

oedden nhw’n meddwl ac yn byw drwy’r Gymraeg. I mi, roedden nhw’n swnio fel siaradwyr 

Cymraeg ‘go iawn’ – yn hyderus ac yn huawdl, ac roedden nhw’n gwybod sut i dreiglo. Dwi’n 

gwybod nad fi yw’r unig un i deimlo felly wrth dyfu.  

Dyna pam, ar ysgrifennu #Helynt, cedwais mewn cof y bobl o’r un cefndir â minnau, a 

phenderfynais leoli fy stori mewn ardal Saesnegaidd iawn o Gymru. Roeddwn i, mewn rhyw 

ffordd fach, am normaleiddio’r ffaith bod y Gymraeg yn perthyn i bawb yng Nghymru - hyd yn 

oed y rhai sydd ddim yn defnyddio’r iaith yn aml neu’n hyderus wrth ei siarad.  



Heddiw mae yna gymaint o ymyraethau i normaleiddio’r Gymraeg tu allan i’r ysgol, fel apiau 

addysgiadol, S4C, Dydd Miwsig Cymru, y Siarter Iaith, gweithgareddau Cymraeg i Blant, 

digwyddiadau a threfnir gan y Mentrau Iaith a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, oll yn 

rhoi mynediad cymdeithasol a chymunedol at y Gymraeg, ac mae hynny i’w ganmol yn fawr. 

Mae’n dda i weld y Gymraeg yn cael ei normaleiddio tu allan i fyd addysg, ac mae’n bwysig ein 

bod ni’n parhau i wneud felly, oherwydd yn ôl Arolwg Defnydd y Gymraeg 2013- 2015 (sef y 

cyfnod sgwennais #helynt), roedd 79% o blant 3 - 15 oed yn dysgu’r Gymraeg yn yr ysgol - ffigwr 

sy’n cynyddu yn ôl bwletin ystadegol Llywodraeth Cymru 2020. Mae dros dri chwarter o’n 

siaradwyr Cymraeg ifanc ni yn caffael y Gymraeg drwy’r ysgol yn unig, yn dod o deuluoedd lle 

nad yw’r iaith yn cael ei siarad yn y cartref.  Plant a phobl ifanc sy’n dod o’r un cefndir â minnau. 

Yn hynny o beth, rwy’n ymwybodol fy mod i’n dipyn o eithriad ymhlith awduron Cymraeg. Nid 

cael fy magu’n siarad Cymraeg wnes i, ond dewis troi at yr iaith yn fy ugeiniau, a dewis 

gweithio’n galed i gaboli a gwella fy iaith ysgrifenedig. Cymerodd blynyddoedd lawer i mi 

gyrraedd y pwynt lle dwi’n medru newid o un iaith i’r llall heb feddwl dwywaith; yn teimlo’n 

ddigon hyderus i annerch criw o bobl yn Gymraeg heb boeni’n ormodol am fy nhreigladau. Ond 

rwy’n cofio’n iawn sut brofiad oedd bod yn ifanc a siarad Cymraeg yn betrusgar, yn poeni fy mod 

i’n mynd i ffwndro a gorfod dechrau defnyddio Saesneg am fod fy ngeirfa’n annigonol; yn gweld 

darllen darnau hir a safonol o destun yn waith llafurus ac anodd gan nad o’n i’n cael fy nhrochi’n 

ddigonol yn y Gymraeg... ac y gwaethaf oll, yn poeni na fyddai fy Nghymraeg i’n ddigon da i mi 

ystyried ei defnyddio mewn capaciti proffesiynol neu greadigol. 

Os ydych chi’n caffael y Gymraeg drwy wrando ar athrawon (iaith safonol), gwerslyfrau ac 

adnoddau addysgol (safonol) neu nofelau, mae’n hawdd iawn syrthio i’r fagl, fel y gwnes i, o 

feddwl bod rhaid i’ch Cymraeg fod yn safonol ac yn berffaith o hyd, ac mae hynny’n atgyfnerthu’r 

teimladau o israddoldeb a diffyg hyder ieithyddol. Dyna pam credaf ei fod yn bwysig i ddangos yr 

amrywiaeth o ran tafodiaith a safon y Gymraeg. Ges i wahoddiad i ymweld â chriw blwyddyn 9 

yn Ysgol Glan Clwyd oedd wedi darllen #Helynt, ac roedden nhw wrth eu boddau fod y 

cymeriadau yn siarad Cymraeg ac yn swnio’n debyg iddyn nhw, yn dod o’r un trefi â nhw, yn 

mynd i’r un ysgol â nhw. Meddai’r athrawes mai dyna’r tro cyntaf i rai ohonyn nhw gysylltu â 

nofel Gymraeg ar lefel dwys, a ges i foddhad mawr ar glywed hynny, achos nhw, y darllenwyr 

anfodlon sy’n fwy cyfforddus yn siarad Saesneg oedd y gynulleidfa oedd gen i mewn golwg wrth 

ysgrifennu’r nofel. 



Heddiw, hyd yn oed gyda’r holl ymyraethau ieithyddol mewn lle, wrth wneud ymweliadau 

ysgolion neu feirniadu eisteddfodau rwy’n gweld gwahaniaeth mawr yn safon iaith a hyder plant 

sy’n dod o deuluoedd lle defnyddir y Gymraeg, a’r rhai nad ydynt yn siarad Cymraeg gartref. 

Felly, pan rwy’n ysgrifennu i bobl ifanc, rwy’n cadw mewn co’ y 79% o’n bobl ifanc sy’n dod o’r 

un cefndir a minnau, ac yn fwriadol yn ceisio cadw fy iaith mor syml â phosib (‘Iaith ddi-lol’ yw 

hoff ddisgrifiad adolygwyr), ac mae hynny weithiau yn golygu defnyddio Saesneg i egluro termau 

fyddai’n anghyfarwydd iddynt.  

Mae’r un peth yn wir am fy ngwaith i oedolion, i raddau - mae nifer fawr o ddysgwyr wedi 

dweud eu bod nhw’n mwynhau fy nofelau am fod yr iaith yn hawdd ei deall a’r testun yn 

hygyrch. Weithiau, mae dipyn bach o Wenglish, neu adael i gymeriad myfyrio ar ystyr gair 

anghyfarwydd, yn gymorth i ddarllenwyr nad ydynt wedi arfer darllen nofelau Cymraeg. 

Yn #Helynt mae gen i gymeriad, Medium Jim, sy’n ail gydied yn ei Gymraeg, ac yn Y Defodau 

mae gen i gymeriad, Tanya, sy’n siaradwr newydd. Wrth siarad, maen nhw’n defnyddio geiriau 

Saesneg, yn siarad Cymraeg sy’n ramadegol anghywir, ac mae nifer o fy nghymeriadau’n 

defnyddio’r ‘dyfais annerbyniol’ sy’n gas gan Emyr Llywelyn o sillafu geiriau Saesneg yn Gymraeg 

- a dwi’n meddwl ei bod yn gwbl iawn i ni wneud felly o fewn deialog, gan mai dyma sut mae 

pobl go iawn yn siarad, ac mae’n bwysig i siaradwyr newydd a’r rhai sydd wedi dysgu’r Gymraeg 

weld nad oes angen Cymraeg perffaith. Mae angen i ni barhau i normaleiddio defnyddio faint 

bynnag o’r Gymraeg sydd gan bobl, a dwi’n meddwl bod ffuglen yn cynnig cyfle da i ni wneud 

felly. 

I gloi, rwy eisoes wedi rhestru rhai o’r rhesymau arddulliadol mae awduron eraill yn defnyddio 

Saesneg yn eu gwaith. Ond ni allaf siarad ar eu rhan nhw wrth ddadansoddi’r cymhelliant 

emosiynol y tu ôl i’r penderfyniad; dim ond siarad drosof fi’n hun. 

Y prif reswm i mi ddewis defnyddio Saesneg yn fy nofelau yw ein bod ni’n byw mewn 

cymdeithas ddwyieithog, yn enwedig yma yn y gogledd ddwyrain; ac felly fel awdur ro’n i am 

adlewyrchu realiti ieithyddol y mwyafrif o’n siaradwyr Cymraeg ifanc. Gwnaf hynny yn y 

gobaith y bydd cynrychioli profiadau a chreu gofod gweledol a chlywedol i’r 79% mewn 

llenyddiaeth Gymraeg yn gwneud i ffuglen Gymraeg deimlo’n fwy perthnasol iddynt hwy, ac 

felly’n fwy deniadol.   



Mae darllenwyr o bob oed yn hoffi gweld nhw eu hunain, eu profiadau a’u cynefinoedd yn cael 

eu hadlewyrchu mewn llyfrau. Rwy’n credu’n gryf bod cynrychiolaeth yn bwysig. Mae’n hawdd i 

ni feddwl am ‘gynrychiolaeth’ fel pwnc sy’n ymwneud â lliw croen, hil, crefydd, rhywioldeb ac 

ati; ond golyga hefyd cynnwys pobl o bob cefndir cymdeithasol-economaidd a phob cefndir 

ieithyddol. Mae siaradwyr Cymraeg yn bodoli tu allan i’r cadarnleoedd Cymraeg, ac mae’n bwysig 

bod llenyddiaeth Gymraeg yn adlewyrchu hynny. 

Er gwell neu er gwaeth, ac er gwaethaf bryderon Emyr Llywelyn, mae Cymru yn gymdeithas 

ddwyieithog. Yn hytrach na gresynu’r ffaith, rydw i am i fy ngwaith innau ddangos a dathlu 

hynny. Gwnaf hwn gan obeithio bod fy ffuglen yn fwy hygyrch, yn gynrychioladol, yn gyfoes ac 

yn apelio i ddarllenwyr. Dydw i ddim yn meddwl bydd portreadu cymeriad dihyder yn siarad 

cymysgedd o Gymraeg a Saesneg, nac ychwaith chreu cymeriadau fel Rachel a Sophie, sy’n dewis 

dweud eu straeon mewn Cymraeg petrusgar yn hytrach na Saesneg caboledig, yn arwain at dranc 

yr iaith fel proffwydodd Emyr Llywelyn - ond efallai, jest efallai, bydd yn annog darllenydd i roi 

cynnig ar wneud yr un peth yn lle cadw at y Saesneg yn unig. Dyma, credaf, y ffordd orau i greu 

darllenwyr ac awduron Cymraeg y dyfodol. 

Diolch yn fawr am eich gwrandawiad.  

 

 


