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CYNHYRFU HILIOGAETH Y CYMRY’: DARLLENWYR 
DRYCH Y PRIF OESOEDD THEOPHILUS EVANS YN Y 

BEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEG

T. Robin Chapman

Abstract
This article examines the readership of Theophilus Evans’s Drych 
y Prif Oesoedd (1716) through the long nineteenth century. The 
article takes as a starting point the literary pilgrimage of Richard 
Gwylfa Roberts in July 1906 when he went looking for the grave of 
Theophilus Evans in the parish of Llangamarch, a pedestrian project 
perhaps made fashionable by the success of O. M. Edwards’s account 
of his walking tour of Welsh houses in Cartrefi Cymru (1901). 
The Drych was an account of the early history of Wales, woven 
together by Theophilus Evans from a mixture of literature and fable, 
first published in 1716 and expanded in a second edition of 1740. 
The article argues that the main function of the Drych in the late 
nineteenth century was that it provided a narrative and intellectual 
framework for the discussion of Welsh literature which was by then 
being formed into a canon which recorded the history and expressed 
the maturing aspirations of the Welsh nation.

Yn rhannol oherwydd gwir chwilfrydedd, yn rhannol oherwydd y ffasiwn am 
bererindodau llenyddol a enynnwyd gan Cartrefi Cymru (1901) O. M. Edwards, 
mae’n siŵr, ac yn rhannol, rhaid ychwanegu, mewn ymgais i gynhyrchu deunydd 
i’r Diwygiwr, y cylchgrawn yr oedd wedi dod yn olygydd arno’n gynharach y 
flwyddyn honno, ar ddiwrnod olaf Gorffennaf 1906, aeth Richard Gwylfa Roberts, 
gweinidog gyda’r Annibynwyr, am dro o’i gartref yn Llanelli i ymweld â mynwent 
y plwyf yn Llangamarch. Ei nod ef a’i gyd-deithwyr oedd dod o hyd i fedd 
Theophilus Evans, awdur Drych y Prif Oesoedd. Yn rhifyn Tachwedd y flwyddyn 
honno, adroddodd yr hanes:

Gan mai i chwilio am fedd y llenor a’r hanesydd, Theophilus Evans, 
y daethom, rhaid oedd rhoi ein hamser i ddod o hyd i hwnnw. 
Dywedasai rhyw ddyn wrthym ar y ffordd nad oedd y bedd yn 
hysbys i neb, fod y maen wedi ei dori a’i gludo i ffwrdd gan rhyw 
[sic] adeiladwyr anwladgar. Eithr wedi ymwasgar o honom oll - y 
chwech oedd yn y cwmni - i wneyd archwiliad llwyr ar y gladdfa, 
gwaeddodd yr ieuangaf o’r chwech allan ei fod wedi darganfod y 
bedd. Rhedodd pawb i ben dwyreiniol y fynwent, at y clawdd pellaf, 
ac yno yn ymyl y bwthyn y gwelid cist arw fwsoglyd, a haiarnwaith 
rhydlyd o’i chylch, heb yr un bedd arall yn agos iawn ati. Syllai pawb 
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dros y barau haearn ar y garreg arw. Yr oedd plisgen gref o honni 
wedi myn’d - a’r cerfwaith yn cyflym fyned i ffwrdd. Darllenasom 
bob yn air am air - yr oll o honom yn helpu i wneyd allan yr ysgrifen 
aneglur.1

Siomwyd y cwmni. Saesneg oedd iaith yr arysgrif – ac nid oedd sôn ar y garreg 
am y gyfrol. I ddibenion yr hyn sy’n dilyn, fodd bynnag, mae rhywbeth priodol yn 
y stori fel trosiad: rhyw adlais cynnil yn stori’r fforddolyn bod ‘y maen wedi ei dori 
a’i gludo i ffwrdd’ am y maen a dreiglwyd ymaith yn y rhan agoriadol, a rhywbeth 
hynod awgrymog hefyd yn nelwedd y darganfyddiad a’r ymgasglu brysiog a’r cyd-
ddarllen drwy’r barrau haearn a’r mwsogl: ‘bob yn air am air – yr oll o honom yn 
helpu i wneyd allan yr ysgrifen aneglur’.

Amcan yr hyn sy’n dilyn yw gwrando ar ddarlleniadau petrus, cyfannol eraill 
ar Theophilus Evans dros gyfnod o ryw ganrif, sef drwy drwch y bedwaredd ganrif 
ar bymtheg ac i mewn i flynyddoedd agoriadol yr ugeinfed, gan geisio ateb amgen 
i gwestiwn a ofynnwyd droeon: Pa ddefnydd a wnaeth darllenwyr Drych y Prif 
Oesoedd o’r gyfrol? Fodd bynnag, nid geirwiredd penodol yr hanes fydd y ffocws, 
ond rhywbeth cynnil o wahanol. Edrychir yn hytrach ar allu cameleonig y gyfrol i 
fod yn rhan o hanesyddiaeth ehangach y cyfnod. Wrth ystyried derbyniad y Drych 
yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, daw geiriau’r diweddar Tony Benn i’r meddwl: 
‘It’s the same every time with progress. First they ignore you, then they say you’re 
mad, then dangerous, then there’s a pause and then you can’t find anyone who 
disagrees with you.’

Cystal cychwyn drwy ein hatgoffa ein hunain am hyd a lled y Drych, ei 
ffynonellau a’i amcan. Cyhoeddwyd dau argraffiad ohono yn ystod oes Theophilus 
Evans: y naill yn 1716 a fersiwn lawnach o dipyn yn 1740.  Ynddo, gwnaeth ei 
awdur ddefnydd dychmygus a phwrpasol o ystod ryfeddol o ddeunydd: Iwl Cesar 
a Tacitus, Tadau’r Eglwys, Beda Ddoeth (o drothwy’r seithfed a’r wythfed ganrif), 
Taliesin, Llywarch Hen, y Gogynfeirdd, Brut y Tywysogion yn pontio’r seithfed 
hyd y bedwaredd ganrif ar ddeg, Sieffre o Fynwy o’r ddeuddegfed ganrif, Gerallt 
Gymro, Britannia William Camden (1586), Antiquae Linguae Britannicae […] 
Rudimenta John Davies, (1621) – ac uwchlaw popeth, y Beibl: ‘yr unig Histori 
ddisiomedig’ (sef dibynadwy) – i gyhoeddi cenadwri agored o bropagandaidd am 
y Cymry fel etifeddion anwireddau’r tadau.

Ni chredai neb o’r fintai a ymwelodd â bedd Evans yn haf 1906 yr un o’r 
damcaniaethau cynhaliol y seiliwyd y Drych arnynt. Gwyddent mai coel gwrach 
oedd y stori a fenthyciwyd gan Sieffre o Fynwy fod y Brythoniaid a wladychodd 
Ynys Prydain wedi dianc o frwydr Caerdroea gyda Brutus. Ni chredent chwaith y 
stori a ddaeth drwy Camden a Pezron mai teulu Gomer fab Japhet oedd hynafiaid y 
Cymry. Chwedl nodyn golygyddol ddegawd ynghynt, ‘there is no more connection 
between them than between an elephant and a Welsh goat’.2  

Oherwydd gwelodd y ganrif cyn i Gwylfa Roberts a’i gymdeithion ymgasglu 

1 Gwylfa Roberts, ‘Arogl y Cedrwydd. Theophilus Evans: Awdwr “Drych y Prif Oesoedd”’, Y 
Diwygiwr, 852 (Tachwedd 1906), t. 5.

2 ‘Editorial Notes’, Western Mail, 3 (Mehefin 1895), t. 2.
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o gwmpas bedd Evans ddadfeiliad araf ond sicr ei hygrededd fel hanesydd. Mor 
gynnar â degawd agoriadol y bedwaredd ganrif ar bymtheg, er addef ohono fod 
hanes tarddiad y Cymry drwy ach Noa yn ‘at least, plausible’, barnai Peter Roberts 
fod stori Brutus yn ‘embarrassing difficulty to those who have endeavoured to 
investigate the real history of the Britons’.3 Ddwy flynedd yn ddiweddarach, 
cafwyd y cyrch cyntaf ar gywirdeb hanes Madog, pan nododd Thomas Roberts, 
Llwynrhudol, mai awdur y pennill yr honnai Evans ei fod i’w weld ar feddrod 
Madog yn America, yn waith Maredudd ab Rhys, a’i cyfansoddodd yn y bymthegfed 
ganrif: ‘Ond defnyddiodd Theophilus Evans hynny i ateb ei ddybenion ei hun, ac i 
wneyd ystori levn; neu ynte yr oedd yn rhaid ei vod yn hynny yn bur anwybodol!’4 
Diau fod rhai a ddaeth i dalu gwrogaeth i Theophilus wedi darllen Madoc Thomas 
Stephens, a gyhoeddwyd, o’r hir ddiwedd yn 1893, a’i gasgliad bod honiadau Evans 
am Fadog yn arddangos ‘the absence of critical discernment, and a remarkable 
unconsciousness of historical responsibility’.5 Dyfarniad Thomas Stephens ar yr 
arysgrif oedd ei bod ‘too flagrantly untrue to receive credit’.6 Chwarter canrif bron 
wedyn, wfftiwyd ffynonellau Evans gan William Owen, a dadogodd yr enw ‘gelyn 
marwol pob hanesion Cymreig’ ar William Camden y bu Evans mor ddyledus 
i’w Britannia.7 Erbyn ail hanner y ganrif, gallai oes fwy goleuedig fforddio bod 
yn addfwyn wrtho. Er bod un adolygydd yn fodlon addef ‘fod y rhan fwyaf [o’r 
Drych] yn wirionedd […] nis gellir dysgwyl ei fod [Theophilus Evans] wedi bod 
yn fwy ffodus na dynion eraill sydd wedi bod yn chwilio am ffeithiau yn anial-
leoedd tywyll y canol oesoedd’.8 Tebyg oedd collfarn hynaws neb llai  na John 
Morris-Jones:

Mae dyn yn ffaeledig; a pha ryfedd oedd iddo, wrth ymestyn gyntaf 
at wybodaeth, seilio ei ddamcaniaethau ar ei dyb am ei bwysigrwydd 
ei hun? Pa beth oedd yn fwy naturiol iddo, ddyddiau fu, na thybied 
am ei fyd bach disylw ei hun mai hwnw oedd canolbwynt y 
greadigaeth, a’r haul, a’r lloer, a’r ser yn troi yn ddyfal o’i gylch 
yn Ilawforwynion gwasanaethgar iddo? Gallwn fforddio heddyw 
wenu ar ddamcaniaethau fel hyn, a diolch i’n tadau am lunio rhyw 
ddamcaniaethau.9

A phedair blynedd cyn i Gwylfa Roberts a’i gyd-bererinion gyrchu’r bedd, 
crynhodd Samuel J. Evans gasgliad y mwyafrif: ‘the author’s imagination too often 
runs away with his judgment; and moreover his “authorities” are for the most part 
worthless, or untrustworthy.’10

3 Peter Roberts, Sketch of the Early History of the Cymry, or Ancient Britons (London: E. 
Williams, 1803), tt. 18–19.

4 Thomas Roberts, ‘Hanes y Madogion’, Y Greal (Llundain: S. Rousseau, 1805), t. 42.
5 Thomas Stephens, Madoc: An Essay on the Discovery of America by Madoc ap Owen 

Gwynedd (London: Longmans, Green & Co., 1893), t. 39.
6 Thomas Stephens, The Literature of the Kymry (Llandovery: d. cyh., 1849), t. 148.
7 William Owen, Hanes Dechreuad Cenedl y Cymry (Caernarfon: P. Evans, 1825), t. 22.
8 W. Jenkins, ‘Adolygiad y Wasg’, Y Cylchgrawn, 2 (1852), t. 22.
9 J. Morris Jones, ‘Gomer ap Iapheth’, Y Geninen, 8 (1890), t. 2.
10 Samuel J. Evans (gol.), Drych y Prif Oesoedd (Bangor: Jarvis & Foster, 1902), t. xxxv.
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I rai a ddarllenodd y Drych, fodd bynnag, nid ei ffeithiau sigledig oedd y pwnc 
ond effaith hanesyddiaeth Theophilus Evans ganrif a rhagor yn ddiweddarach, 
mewn oes a’i hystyriai ei hun yn fwy cymodlon. Yn Prydnawngwaith y Cymry 
(1822) gan William Williams, Llandygái, ‘[a] amcanwyd megis cyflenwad o’r llyfr 
a elwir Drych y Prif Oesoedd’, chwedl ei is-deitl, darparwyd, cafodd ‘y gwerin 
Gymry’ nid yn unig ddilyniant i’r Drych, yn cwmpasu’r blynyddoedd 686 hyd 
1283, ond ymdrech anuniongyrchol yn ogystal i wau stori Evans i hanesyddiaeth 
oes ddiweddarach a mwy goleuedig. Chwedl Williams:

Mi a dybiais mai nid anaddas oedd i ryw un ffurfio swm yr hanes 
hon mewn byr eiriau, fel y gwelai y cyffredin Gymru [sic] pa fath 
amserau terfysglyd y bu ein hynafiaid byw ynddynt, dros hir oesoedd, 
dan eu tywysogion; ac ystyried wrth hyny y rhagorfreintiau godidog 
yr ydym ni heddyw yn eu mwynhau: pa heddwch a diogelwch sydd 
yn ein hamgylchu ddydd a nos. Yn yr amseroedd gofidus hyny, ni 
wyddai gwr wrth gau ei amrantau i gysgu na fyddai ef a’i deulu oll 
yn gelaneddau meirwon cyn y boreu, a’i holl lafur a’i dda byd wedi 
eu llwyr ddifa gan dân, a hyny drwy ddwylaw ei gymmydogion, ie, 
ond odid, ei geraint nesaf.11

Dan ddwylo Williams, ailgyfeiriwyd amcan Evans. Nid moeswers rybuddiol 
oedd y Drych bellach, ond esiampl o dawelyddiaeth: rhagarweiniad i ddyddiau 
brafiach a mwy sefydlog y presennol:

Ni a welwn yn ôl yr hyn a ragfynegwyd, ein bod ni Cymry, unig 
weddillion yr hen Fruttaniaid gynt, wedi ein corphori a’n gwneuthur 
yn un genedl a’r Saeson, hiliogaeth gelynion ein tadau gynt; ac i 
Dduw bo’r glod, mae gennym yr un hawl breintiau a hwythau, fel 
na ddichon y mwyaf rhwysgfawr honynt wneuthur i ni y camwri 
lleiaf; mae gennym yr un gyfraith hwythau yn amddiffynfa ni; gan 
hyny nid oes ni ond cnoi ein tamaid, dal ein tafod, gochel bod yn 
gynhennus er dim.12

Tebyg oedd barn Theophilus Jones:

[…] it certainly displays much reading and great learning, but 
it preserves the memory of transactions which may as well be 
forgotten, brands the character of the Saxons with infamy, in terms 
which modern amenity of manners has, perhaps very properly, 
reprobated and almost exploded, and continues to entail upon the 
Welsh an inveteracy which liberality as well as sound policy should 

11 William Williams, Prydnawngwaith y Cymry, neu fer hanes o lywodraeth y Tywysogion 
Cymreig ar Gymru (Trefriw: d. cyh., 1822), t. iv.

12 Williams, Prydnawngwaith, t. 172.
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induce them to eradicate entirely from their minds.13

Lleisiodd y Cymro Americanaidd Dafydd Rhys Williams, ‘Index’, bryder tebyg 
ar drothwy’r ugeinfed ganrif, a’r pwyslais y tro hwn ar waddol mewnblygrwydd 
Theophilus:

Gweddi pob cenedl yw ei hawyddfryd parhaus, ac ymddengys 
mai gweddi y Cymry fu byw yn ddidoledig oddiwrth gymdeithas 
cenhedloedd eraill. Ychydig o gydnabyddiaeth fu rhyngddi a 
chenhedloedd [sic] gwar eraill hyd yn ddiweddar. Cauodd y drws 
yn eu herbyn, tynnodd y llenni i lawr ar ei ffenestri, ac ymfodlonai 
ar fyw ar ei phen ei hun, fel yr aeth i goelio mai hi oedd cenedl 
bennaf y ddaear!  […] Aeth i ymffrostio yn anghymedrol yn ei 
haniad a’i bonedd daearol. Fel y dywed Theophilus Evans, ‘Dyma 
i chwi waedoliaeth ac ach yr hen Gymry, cewch ar a all un bonedd 
daearol fyth bosibl i gyrraedd ato; pe bai ni eu hepil yn well o hyny’. 
Nid ydym ond gwaeth o honno, oblegid nid yw ein hetifeddiaeth yn 
gyfatebol i’n hymffrost.14

Mwy arwyddocaol na’r ymosodiadau a’r ofnau, efallai, oedd y modd y 
darllenwyd hanes Cymru’n fwy cyffredinol heb air am y Drych. Ni ddefnyddiodd 
Titus Lewis ddim arno yn ei Hanes Prydain Fawr (1810), nac Owen Jones yn 
Hanes Cenedl y Cymry (1861), na Jane Williams yn A History of Wales (1869). 
Tynnodd Thomas Price yn helaeth ar waith ŵyr Evans, Theophilus Jones, awdur A 
History of the County of Brecknock, yn ei Hanes Cymru (1842), ond anwybyddodd 
y tad-cu’n llwyr. A’r un – efallai am fod yr awdur yn anghyfiaith – oedd hanes 
‘Oxonian’ (Walter Metcalfe Holmes Milner) Israel’s Wanderings or the Sciiths the 
Saxons and the Kymry (1881).

Eto i gyd, gwelodd yr un cyfnod hefyd adargraffiadau a golygiadau niferus,15 a 

13 Theophilus Jones, A History of the County of Brecknock: In Two Volumes, 2 vols (Brecknock: 
E. Davies, 1809), II, t. 276.

14 Dafydd Rhys Williams, ‘Index’, Am Dro i Erstalwm (Utica, NY: Press of Thomas J. Griffiths, 
1905), t. 29.

15 Yn sgil argraffiadau gan W. Edwards (Croesoswallt, 1794, 1796 a 1799) ac argraffiad William 
Williams, ‘trwy ganiattâd Mr. Theophilus Jones, wyr i’r awdwr’ (Merthyr-Tydfil, 1803), 
cafwyd fersiynau gan J. Evans (Caerfyrddin, 1816) a John Jones (Trefriw, 1822) a P. Evans 
(Trefriw, 1828[?]).  Fe’u dilynwyd gan argraffiadau Benjamin Morgan (Merthyr, 1833) a P. 
Evans eto (Caernarfon, 1840[?]) a Thomas Price (Merthyr, 1841).  Dygwyd y golygiadau 
cyntaf o’r Drych drwy’r wasg gan John Williams, Archddiacon Ceredigion (Caerfyrddin a 
Llundain, 1851; ail argraffiad; Caerfyrddin, 1854), a chafwyd dau olygiad yn y degawd dilynol, 
o waith William Edmunds (Gwilym Glan Taf) (Caerfyrddin, 1863) a Rhys Gwesyn Jones 
(Llanidloes, 1865). Cyhoeddwyd argraffiad, ‘wedi ei addurno â dau-ar-bymtheg o ddarluniau / 
ynghyda rhagdraith gan Llew Llwyfo, o wasg H. Humphreys, Caernarfon, yn 1883. Golygodd 
Owen M. Edwards fersiynau o ran gyntaf ac ail ran y Drych mewn dwy gyfrol i’r gyfres 
‘Clasuron Cymru’ yn 1898. Daeth golygiad Samuel J. Evans o’r ail argraffiad o’r wasg yn 
1902. 
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dau gyfieithiad i’r Saesneg.16 Bu mwy o ddarllen a dehongli arno yn y bedwaredd 
ganrif ar bymtheg, teg mentro dweud, na’r un testun rhyddiaith arall. 

Goroesodd y Drych, siŵr iawn, drwy goleddu a lledaenu darlun o’r Cymry a’i 
cododd uwchlaw’r ystyriaethau mor rhyddieithol â chywirdeb. Mewn dehongliad 
y gellir ei olrhain yn ôl dros ganrif o amser bellach, apêl hanes y Cymry fel y’i 
cyflwynwyd gan Evans oedd cynnig ‘the comforting illusion of the Welsh nation 
as a heroic people robbed of their birthright through treachery alone’,17 neu fel 
gwaith ‘unashamedly Cambrocentric […] well tailored to the needs of a people 
desperately searching for their own national identity’,18 neu eto am fod y gyfrol 
yn cynnig i’r Cymry ‘for the first time in two hundred years a vision of their 
own history which was autonomous and separate from England’.19 Mwynhaodd 
rywfaint o boblogrwydd ym mlynyddoedd clo’r ganrif hefyd ymhlith Anglicaniaid 
megis William Hughes, ficer Llanuwchllyn, a’i rhestrodd gyda gwaith Edmwnd 
Prys, John Davies o Fallwyd, Ellis Wynne a Griffith Jones Llanddowror, fel testun 
a brofai fod Cymry da wedi bod yng ngwasanaeth yr Eglwys: ‘not by despising 
the Welsh language, but by enriching its literature and by making it a handmaid to 
further the good of the Church and the instruction of the people.’20

Ond bwriad yr hyn sy’n dilyn yw mentro gam neu ddau ymhellach. Enillodd y 
Drych ei le yn ymwybyddiaeth y bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r tu hwnt drwy 
fod nid yn unig yn gyfrwng myth etiolegol ond drwy fod yn destun llenyddol a 
oedd yn gyfrwng i’r myth hwnnw. Nid math o wobr gysur oedd ei statws amgen. 
Nid gwaith llenyddol oedd y Drych, faute de mieux. Ni oroesodd fel llenyddiaeth 
am ei fod wedi methu fel hanes. Goroesodd fel llenyddiaeth, yn hytrach, am ei 
fod, yng ngolwg y bedwaredd ganrif ar bymtheg, yn gweithio fel llenyddiaeth. 
Drych y Prif Oesoedd yw’r enghraifft amlycaf o nifer o destunau rhyddiaith rhwng 
yr unfed ganrif ar bymtheg a’r ddeunawfed a ddarllenwyd mewn ffordd newydd 
yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, fel gwaith awdur ymwybodol yn cynnwys 
nodweddion breintiedig llenyddiaeth a’i harbedai rhag cael ei drin fel hanes. Eir ati 
cyn diwedd yr ymdriniaeth hon i ymhelaethu ar ystyr ac arwyddocâd manylach y 
‘nodweddion breintiedig’ hyn; ond yn y cyfamser, ystyrir dwy agwedd ar oroesiad 
Drych y Prif Oesoedd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, heb ddweud fawr mwy 
amdanynt am y tro na thynnu sylw at gysondeb y sylwadau o ddegawd i ddegawd. 
Gwneir hynny’n gryno trwy graffu ar y sylw a roddwyd i’w arddull Cymreigaidd 

16 Troswyd pum pennod agoriadol argraffiad 1716 gan Hester Maria Cotton, dan y teitl  A Peep 
into Former Ages, yn 1824–25 (llawysgrif yn NLW MSS 16642–6B); ac yn y degawd dilynol, 
ymddangosodd cyfieithiad George Roberts, A View of the Primitive Ages (Ebensburg, PA: 
Canan & Scott, 1834).  

17 Ceridwen Lloyd-Morgan, ‘Narratives and Non-Narratives: Aspects of Welsh Arthurian 
Tradition’, yn Arthurian Literature XXI: Celtic Arthurian Material, gol. gan Ceridwen Lloyd-
Morgan, Keith Busby a Roger Dalrymple (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), t. 
116.

18 Geraint H. Jenkins, A Concise History of Wales (Cambridge: Cambridge University Press, 
2007), t. 1.

19 Prys Morgan, ‘The Hunt for the Welsh Past in the Romantic Period’, yn The Invention of 
Tradition, gol. gan Eric Hobsbawm a Terence Ranger (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1983), t. 68.

20 The North Wales Chronicle, 29 Tachwedd 1884, t. 3.
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a’i ddawn i ddweud stori.
Cymeradwyodd Isaac Jones waith Evans am ei ‘iaith redegog ac eglur’;21 yn ôl 

awdur dienw genhedlaeth yn ddiweddarach, ‘Y mae darllen y llyfr hwn yn fynych 
yn gystal a [sic] chael  gwersi gan athraw medrus yn yr iaith’.22 Maentumiai 
Edward Edwards fod ‘y llyfr drwyddo draw wedi ei ysgrifennu mewn iaith 
ystwyth, gyfoethog, ac mewn arddull dlos a byw’,23 geiriau a ategwyd gan W. 
Eilir Evans, a ganodd glodydd ‘ysdwythder ei arddull, a’i fedrusrwydd i adrodd ei 
chwedl yn eglur a chraffus’.24 Soniodd O. M. Edwards am y Drych yn arddangos 
‘the perfection of homely simplicity’;25 barnwyd ef yn ‘charming’ o ran ‘style 
and diction’ gan David James;26 clodforodd J. Glyn Davies ei ‘Boccaccian ease 
of narrative […] great in that it revealed a personality worth the revealing’,27 a 
chanmolodd y Gwyddoniadur ei Gymraeg ‘hyawdl, Cymreigaidd, ac ystwyth’: 

Ni ddylid rhoddi ond ychydig o hyder yn Evans fel hanesydd 
Cymreig; ond fel ysgrifennydd ystwyth, ieithweddiadol (idiomatic), 
a Chymreigaidd, mae yn sicr nad oes neb eto wedi rhagori arno, ac 
yn fwy teilwng o gael ei efelychu gan y rhai a fynnant ymenwogi fel 
Cymreigwyr ieithweddiadol.28

Tebyg oedd casgliad Llew Llwyfo:

Gan gynted ag imi ddechreu cymeryd dyddordeb mewn arddull a 
geirweddiaeth Gymreig, argyhoeddwyd fi, ac y mae’r argyhoeddiad 
hwnnw yn myned ddyfnach ddyfnach beunydd, fod y Bardd 
Cwsg, gan ‘Elis Wynn o’r Lasynys’, a Drych y Prif Oesoedd, 
gan Theophilus Evans, yn mhlith y prif enghreifftiau o Gymraeg 
dullweddol, grymus.29

Cydsyniai Charles Ashton: 

Ofnwn fod gormod o sail i sylwadau llymion ysgrifenwyr diweddar 
parthed i’w gywirdeb fel hanesydd. Eto dylid cofio mai nid mewn 
oes feirniadol yr oedd yn byw; ac o bosibl, er iddo ddarllen pob peth 
o fewn cyrhaedd iddo, nad oedd ei ddefnyddiau ond prinion. Pa fodd 
bynnag, o ran arddull ac ieithwedd, ni ysgrifennwyd Cymraeg fwy 
godidog, heb eithrio hyd yn nod y Bardd Cwsg […] Y mae yn un o’r 

21 Isaac Jones, Grammadeg Cymreig: sef, Traethawd ar Egwyddorion yr Iaith (Aberystwyth: E. 
Williams, 1832), t. 152.

22 ‘Theophilus Evans’, Yr Arweinydd, 6 (1881), t. 126.
23 Edward Edwards (gol.), Clasuron Rhyddiaith Cymru (Bangor: Jarvis & Foster, 1897), t. 133.
24 Weekly Mail, 10 Tachwedd 1906, t. 8.
25 Owen M. Edwards, Wales (London: G.P. Putnam’s Sons, 1902), t. 384.
26 David James, A Primer of Kymric Literature (Cardiff: Educational Pub. Co., 1900), t. 125.
27 North Wales Express, 29 Tachwedd 1901.
28 John Parry (gol.), Encyclopædia Cambrensis. Y Gwyddoniadur Cymreig IV (Dinbych: T. Gee, 

1863), t. 549.
29 Llew Llwyfo (gol.), Drych y Prif Oesoedd (Caernarfon: H. Humphries, 1883), t. 7.
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ychydig lyfrau Cymreig ag y gellir, ar y cyfrif a nodwyd, ei alw yn 
glasurol.30

At hynny, clodforwyd Evans am ‘his wonderful similes and his skill in telling 
his story’,31 ac am lunio  ‘a delightful extravaganza’.32 Yng ngeiriau Daniel 
Rowlands, golygydd Y Traethodydd: 

Y mae ffeithiau y llyfr, mae yn wir, yn lled fynych, i’w cymeryd cum 
grano salis, gyda gronyn o halen; ond er hyny y mae yn deilwng o’i 
astudio yn ddyfal. Fe roddai i liaws mawr ddrychfeddwl am hanes ein 
cenedl, a helyntion y prif oesoedd, h.y. yr oesoedd cyntefig nad oes 
ganddynt eiliw o honno yn bresennol. Heblaw hyny, nid yr awdwr ei 
hun sydd wedi dyfeisio y chwedlau apocryphaidd sydd yn y gwaith; 
y cwbl a wna efe yw eu hadrodd, ond ei fod yn gwneyd hyny mewn 
ffordd ddifyrrus dros ben; dyma y pethau oedd ar lêd yn y byd fel 
hanesyddiaeth, a chyn y gwyntylliad diweddar ar bethau o’r fath, a 
gredid yn ddiammheu. Ac yn sicr, pwy, er deall nad ydynt yn wir, a 
fynnai fod heb eu gwybod? Ac heblaw hyn oll, y mae yr athrylith, 
a’r ddysgeidiaeth, a’r swyn sydd yn llanw ‘Drych y Prif Oesoedd’ 
yn gwneyd ei fod yn werth ei ddarllen, pe na byddai ei werth fel 
hanesiaeth ond llawer iawn llai nag ydyw […] Mae ei ddilyn ef hyd 
yn nôd trwy y chwedlau ffolaf yn fwy difyrrus na dilyn llawer awdwr 
trwy y gwirioneddau mwyaf dyddorol.33

Neu, mewn gwerthfarwogiad yn yr un flwyddyn:

[…] yr oedd gan yr awdwr ddawn, neu os mynnwch chwi, athrylith 
i ysgrifennu; yr oedd ganddo dalent naturiol i ddyweyd ei ystori, 
a gŵyr y darllenydd fod hyn yn beth nas gall dysg ei roi; dawn sy 
beth i’w eni ac nid i’w ennill […] Cymhariaethau tarawiadol, y 
delweddau yn bwrlymu fel boglynau arian, a rhyw swyn awenyddol 
drwy yr oll.34

Yr un oedd barn Rhys Gwesyn Jones am ddawn fimetig Theophilus:

Gwir fod hyawdledd ei athrylith a llithrigrwydd ei iaith i raddau yn 
anaddasu Mr Evans i fod yn hanesydd, oblegid y mae y dull bywiog 
ym mha un y darlunia amgylchiadau yn tueddu i raddau i arwain 
y darllenydd anghyfarwydd [sic] ar gyfeiliorn, hyd yn nod pan na 
byddo yr awdwr wedi gwneud y camsyniad lleiaf. Ond y mae yr 

30 Charles Ashton, Hanes Llenyddiaeth Gymreig o 1651 O.C. hyd 1850 (Liverpool: Foulkes, 
1893).

31 Samuel J. Evans (gol.), Drych y Prif Oesoedd (Bangor: Jarvis & Foster, 1902), t. xxxv.
32 J. Glyn Davies, North Wales Express, 29 Tachwedd 1901, t. 13.
33 ‘Nodiadau Llenyddol’, Y Traethodydd, 22 (1867), t. 130.
34 Llwyd, ‘Bywyd ac Athrylith y Parch Thephilus Evans’, Yr Haul, 11 (1867), t. 103.



72 Darllenwyr Drych y Prif Oesoedd Theophilus Evans

elw a ddeillia oddiwrth hyn yn llawer mwy na’r perygl. Mae wedi 
cynhyrchu llyfr darllenadwy, ac wedi ysgrifennu hanes yn y fath 
fodd ag y bydd y darllenydd yn sicr o’i chofio. Mae pob peth wedi ei 
osod o’i flaen yn y fath fodd, nes y gallai feddwl ei fod yn gweled yr 
hyn a ddarllena yn cymeryd lle ar y pryd.35

Lleisiodd hyd yn oed y J. E. Lloyd ifanc ei farn am ‘wild romantic creations’ 
y Drych: 

Historically regarded, the value of this work is but slight […] But apart 
from the authenticity of the facts it relates, no one can but admire the 
flowing yet unostentatious style, the graphic touches of description, 
and the notable spirit of piety and devotion which pervades the whole 
[…] He absorbs the attention without exciting the awe of the reader, 
and charms him without holding him spellbound.36

Swynwyd un arall gan yr un disgrifiadau:

[…] ‘rwy’n cofio fel tai ddoe, y darllenais ef y tro cynta gydag un 
math o ddealltwriaeth ymwybyddus. Gorweddwn yng nghesail das 
o wair newydd ei gael i mewn, ac y mae’r effaith a gafodd araeth 
Buddug, a stori Hengist, a Rhonwen, a Gwrtheyrn, a Brad y Cyllill 
Hirion, a gwrhydri Eidiol larll Caerloyw wedi aros yn annileadwy ar 
fy nghof. Pe deuai Sais heibio’r das yr adeg honno, fe gai brofi fod 
pwysau trosol Eidiol yn fy mraich.
 Nid oes lyfyr yn ein meddiant a chymaint o swyn yn perthyn iddo. 
Er gwybod, rai o honom, taw ffrwyth dychymyg Sieffre o Fynwy 
yw llawer o honno, mae ei swyn yn dal yr un, ac nis gallwn beidio ei 
ddarllen.37

Y sawl a roes y cylchrediad ehangaf i Theophilus, efallai, oedd Emrys ap Iwan, 
a farnai fod awdur y Drych ‘mor wreiddiol ag y dichon i hanesydd fod; ie, yn rhy 
wreiddiol i fod yn hanesydd cywir’.

Y mae yn wir ei fod ef mor hygoelus fel nad ydys mwyach yn ei 
gyfrif yn hanesydd da; ond yr ydys eto yn mawrygu ei allu llenyddol 
gymmin ag yr oeddid yn amser ein teidia. Yn y gallu hwn y mae efe 
yn sefyll yn uwch o lawer na Morgan Llwyd, ac agos yn gyfuwch 
ag Elis Wynn.
 Eithr nid er mwyn ei Gymraeg yn unig y dylid astudio yr awdwr 
hwn, ond hefyd o blegid ei fawr ddawn, yr honn sydd bob amser 

35 Rhys Gwesyn Jones (gol.), Drych y Prif Oesoedd (Llanidloes: J. Pryse, 1865), t. v.  
36 JEL, ‘Two Welsh Prose Authors of the XVIIIth Century’, UCW Magazine, 1 (1878–89), 

246–252 (t. 252).
37 W. Eilir Evans, ‘Gwroniaid Cymru Fu: IV. Theophilus Evans’, The London Kelt, 17 Hydref 

1896, t. 4.
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yn ffrydio mor ddiymdrech a dwfr allan o ffynnon. Y mae ganddo 
agos gymmin o allu i adrodd, ne yn hytrach i chwedleua, ag sy gan 
awdwyr y Mabinogion; ac yn ei allu i ddarlunio, y mae-o yn rhagori 
ar bob awdwr Gymreig. Y mae yn ddiau gennyf y gwneuthe-fo well 
gohebydd rhyfel na neb a scrifennodd i bapura Llunden, o amser 
brwydyr Waterloo hyd amser brwydyr Plevna. 38

Sonnir mewn beirniadaeth lenyddol hanesyddiaethol am ‘ddifreinio’ testun: 
am ei ddarllen, hynny yw, yn annibynnol ar ystyriaethau llenyddol. Fe ymddengys 
bod y gwrthwyneb yn digwydd yn y darllen a fu ar y Drych yn y bedwaredd 
ganrif ar bymtheg. Fe’i breiniwyd fel testun llenyddol, yn groes i’r arwyddocâd 
hanesyddol a feddai. Nid oedd angen iddo fod yn wir nac yn agored i ddadl; ni 
ellid mwyach ei chwestiynu drwy gyfeirio at y byd oddi allan. Yn bwysicach 
fyth, dengys y darlleniadau adolygiadol ac esthetig hyn fel y daethpwyd i synio 
amdano fel gwaith creadigol clasurol yn yr ystyr benodol a roddwyd i’r gair 
‘clasur’ rhwng canol y bedwaredd ganrif ar bymtheg a dechrau’r ugeinfed: fel 
esiampl i awduron eraill. I ddeall pam, rhaid troi at y geiriau sy’n rhoi ei theitl 
i’r ddarlith hon: eiddo John Williams, Archddiacon Aberteifi, yn ei ragymadrodd 
i argraffiad newydd o’r Drych yn 1851. Mae’n werth dyfynnu ei ‘Ragaraith’ yn 
ei chyfanrwydd bron:

Un o’r cymwynasau mwyaf gwasanaethgar, a ellir ei gyflawni, 
tuagat ddwyn ymlaen yr ysbryd athrylithgar sydd yn awr yn 
cynhyrfu hiliogaeth y Cymry, ydyw adgyhoeddi argraffiadau rhad 
o’r cyfansoddiadau a fuont yn offerynnau yn yr oesoedd blaenorol 
i drosglwyddo hyfrydwch ynghyd a gwybodaeth i feddyliau ein 
hynafiaid.
 Ymhlith y traethodau a ysgrifenwyd oddeutu can mlynedd yn 
ôl,’Drych y Prif Oesoedd’, gyda phriodoldeb a gymeradwyir yn 
fawr: Yr ysbryd, purdeb yr iaith, a’r tarawiadau gwir farddonol a 
geir ynddo ydynt yr un mor effeithiol i dynnu sylw yr ieuanc fel 
yr hen, y dysgedig fel yr annysgedig. Ni ddylai y darllenydd 
ddysgwyl gwybodaeth o amgylchiadau y cyn oesoedd ynghyd ag 
hanesyddiaeth ein cenedl mewn un modd mor berffaith ag yr ydym 
yn ei gael drwy oleuni y dydd presennol. Ni ddylai hefyd dderbyn fel 
ffeithiau diamheuol lawer o’r chwedlau digrif a adroddir gyda’r fath 
fedrusrwydd gan y Parch. Theophilus Evans.
 Ond er hyny, fe geir y gwaith yn fuddiol ac yn ddiddorawl dros 
ben, a thuedd ynddo i arwain y darllenydd ieuanc i chwilio am 
gyfryngau ereill mwy cyson a chywir tuagat goethi ei feddwl ac 
ehangu ei wybodaeth […].39

38 Emrys ab Iwan, ‘Y Clasuron Cymreig’, Y Geninen, 12 (1894), t. 4.
39 John Williams (gol.), Drych y Prif Oesoedd mewn Dwy Ran (Caerfyrddin: W. Spurrell; 

Llundain: Hughes, 1851), tt. 3–4.
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At hynny, talai inni ychwanegu geiriau Williams o dan ‘Gair am yr Awdwr a’r 
Gwaith’:

Nid dywedyd rhywbeth ar antur y mae, ond gesyd ar lawr ei awdurdod, 
er efallai fod ei farn yn nghylch amryw bethau yn gamsyniol. Y mae 
ei ddullwedd yn fath ag y cynghorem i efrydwyr ac ysgrifenwyr 
ieuainc i astudio ac i efelychu; nid rhywbeth mursennaidd diflas 
yw, ond y mae yn rhedeg yn rhwydd ac yn naturiol, yn gymwys i 
foddhau a difyrru’r darllenydd yn gystal a’i addysgu.40

‘[…] then there’s a pause and then you can’t find anyone who disagrees with you.’ 
Mae ymateb John Williams i’r Drych yn cynnwys holl elfennau’r uniongrededd 
a dyfodd o gwmpas yr awdur a’i waith: ‘purdeb yr iaith, a’r tarawiadau gwir 
farddonol’;  yr addefiad bod ynddo ‘chwedlau digrif’; y canmol ar rediad ‘rhwydd 
a naturiol’ y dweud; y cysyniad o  ‘foddhau a difyru’r darllenydd yn gystal a’i 
addysgu’.  Eto, calon neges Williams yw gwasanaethu ‘yr ysbryd athrylithgar sydd 
yn awr yn cynhyrfu hiliogaeth y Cymry’ drwy ychwanegu at adfer testunau ‘a fuont 
yn offerynau yn yr oesoedd blaenorol’ i ddibenion newydd.

Offeryn oedd Drych yn yr ymdrech fwy cyffredinol a welwyd yn hanner olaf 
y ganrif i hyrwyddo clasuron rhyddiaith o’r ganrif gynt a’r cyfnod modern cynnar 
ehangach. Dyma gymhelliad William Spurrell yng nghyfrol John Williams uchod 
ac yn Y Ffydd Ddiffuant Charles Edwards dan olygyddiaeth  William Edmunds yn 
1856, a gwaith Isaac Foulkes ar Detholion o Weithiau Thomas Edwards (Twm o’r 
Nant) yn 1874 a Helyntion Bywyd Hen Deiliwr Gwilym Hiraethog (1877). Erbyn 
i’r Gymraeg ymsefydlu fel pwnc academaidd genhedlaeth yn ddiweddarach, gan 
greu galw am ganon y gellid dod ato ar sail , daeth y Drych yn un o blith nifer o 
weithiau a ddarllenwyd ar wahân i’w cyd-destun gwreiddiol. Yng ngolygiad John 
Morris-Jones o Gweledigaethau y Bardd Cwsc (1898), yn Clasuron Rhyddiaith 
Cymru (1897) Edward Edwards, yng ngolygiadau H. Elvet Lewis o Pattrwm y 
Gwir Gristion (1908), T. E. Ellis o Gweithiau Morgan Llwyd o Wynedd (1899), 
J. H. Davies o Yny lhyvyr hwnn (1902), Carneddog o Gwaith Glan y Gors 
(1905), Edward Thomas o Drws y Society Profiad (1906), Owen M. Edwards o 
Cydymaith yr Hwsmon (1907), William Pritchard Williams o Deffynniad Ffydd 
Eglwys Loegr (1908), Gwenogvryn Evans ar Oll synnwyr pen Kembero ygyd 
(1908), yr un yw’r egwyddor. Os yw testun modern cynnar i fyw, rhaid datgyd-
destunoli a dadfwriadoli. Anghofiwyd– neu, o’r hyn lleiaf, anwybyddwyd – 
genadwri Anglicanaidd Theophilus. Nid hanesydd mohono erbyn troad y ganrif 
ond ‘y Cymreigydd enwog’,41 ‘y Cymreigydd per’,42 ‘y Cymreigiwr destlus’,43 
‘ysgrifenwr hyawdl, Cymreigaidd, ystwyth, a byw’.44

Yn y gorgyffwrdd hwn rhwng adfer ac ailgyfeirio y mae deall hanfod y 

40 Williams, Drych, t. 7.
41 W. R. Jones, ‘Y Diwygiad Methodistaidd yn ei Gysylltiadau Cyffredinol a Llenyddol’, Y 

Geninen, 12 (1894), t. 114.
42 Roberts, ‘Arogl y Cedrwydd’, t. 8.
43 Anhysbys, ‘Awdwr “Drych y Prif Oesoedd” fel Bardd’, Cyfaill yr Aelwyd, 12 (1894), t. 10.
44 Y Llusern, 6 (1898), t. 18.
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darllen adnewyddol ac adolygiadol a fu ar yr awduron hyn i gyd, yn groes hollol 
i gymhellion moeswersol, gwleidyddol a defosiynol y gweithiau gwreiddiol. Ond 
yn Drych y Prif Oesoedd uwchlaw’r un y cafwyd y deunydd crai i greu cangen o 
feirniadaeth lenyddol a fyddai erbyn diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg yn 
fodd i drafod llenyddiaeth Gymraeg fel pwnc academaidd. Drwy gyfrwng Drych 
y Prif Oesoedd meithrinwyd agwedd tuag at lenyddiaeth am y pegwn â thuedd 
feirniadol lywodraethol y ganrif, sef y feirniadaeth eisteddfodol a gyfoesai â hi.  
Diddordeb yr eisteddfodwyr oedd darllen llenyddiaeth fel mynegiant o rinweddau 
personol yr awdur. Gwahanol oedd pwyslais darllenwyr y Drych. Er na feddent 
ar yr eirfa i ddisgrifio’r hyn a wnaent, daethant at lenyddiaeth gan ymwrthod â 
bwriadolaeth. Darllenasant, hynny yw, heibio i amcan moeswersol ac addysgol ei 
awdur, gan arddel y gwaith yn hytrach am ei fod yn glasur. Trafodwyd y clasur fel 
y deallai Emrys ap Iwan y gair, uchod; ond fe dalai, efallai, inni ein hatgoffa eu 
hunain o ddiffiniad sydd ynddo’i hun bellach yn glasur: ‘A classic can only occur 
when a civilisation is mature, when a language and a literature are mature, and it 
must be the work of a mature mind.’45

Yn ail hanner y bedwaredd ganrif ar bymtheg, adeg ffurfio’r canon Cymraeg 
a synio am y broses o’i ffurfio fel gwyddor, ymglywodd hanes llenyddiaeth â’i 
aeddfedrwydd ei hun.  Gellid fforddio gadael i’r Drych beidio â bod yn gofnod 
geirwir am y gorffennol; gellid ei gyfrif yn destun. Nid hanesydd oedd Theophilus 
mwyach ond hynodrwydd.

Cychwynnwyd ym mynwent Llangamarch. Yno y gorffennir, gyda John 
Williams, golygydd y Drych, yn coffâu’r hanesydd marw ac yn cyfarch y darllenydd 
byw:

Ar ôl ei ddarllen, y Cymro mwyn, os dygwyd i ti byth ar dy hynt fyned 
trwy bentref Llangamarch, tro i mewn i’r fynwent i weled claddle 
Theophilus Evans. Ni chei weled yno, yn wir, golofn ardderchog 
o bres, neu faen o farmor gwyn cerfiedig, fel ag i ddenu sylw’r 
teithiwr; ond ti a ganfyddi, mewn cornel cul o’r fynwent, ddwy 
lech lwyd lyfn, wedi eu cloddio, digon tebygol, o un o’r mynyddau 
cyfagos, un wedi ei gosod ar y fan lle y gorwedd yr hen offeiriad, 
yr ysgolhaig, yr hynafiaethwr – awdwr ‘Drych y Prif Oesoedd’, a’r 
llall ar fedd  ei wyr o’r un aidd, doniau, ac ysbryd ag ef ei hun, 
Theophilus Jones, o Aberhonddu, awdwr ‘Hanes Sir Frycheiniog’. 
Heddwch i ysbrydoedd yr hen bererinion! Iechyd a llwyddiant i 
tithau, ddarllenydd.46

45 T. S. Eliot, ‘What is a Classic?’, yn On Poetry and Poets (London: Faber & Faber, 1957), t. 55.
46 Williams, Drych, t. 8.


