HANES CYMRU

Cylchlythyr myfyrwyr
Hanes y Coleg Cymraeg
Rhif 2, Ebrill 2016

Llwyddiant Cynhadledd ‘Cymru – Iwerddon’, Glan-llyn
“dysgu am hanes nad oeddwn yn gyfarwydd efo fo”
“darlithoedd diddorol – ehangu gorwelion!”
“agoriad llygad am hanes Cymru mewn cyd-destunau ehangach”
Dyma rai o’r sylwadau a gafwyd ar ôl Cynhadledd Hanes ‘Cymru – Iwerddon’ a drefnwyd gan y Coleg ym mis
Chwefror. Cynhaliwyd y digwyddiad yng ngwersyll yr Urdd, Glan-llyn ger y Bala. Daeth oddeutu 30 o bobl at ei
gilydd gan gynnwys rhai o aelodau cymdeithasau hanes lleol.
Ar ôl noson yng ngwersyll Glan-llyn aethpwyd i safle gwersyll arall – hen wersyll milwrol Fron-goch lle
carcharwyd Gwyddelod Gwrthryfel y Pasg. Cafwyd cyflwyniad arbennig yno gan Leona Huey o Brifysgol
Bangor.

Myfyrwyr Cymreig yr Oesoedd Canol
Cafwyd cyflwyniad diddorol iawn gan Dr Rhun Emlyn Aberystwyth ar thema myfyrwyr Cymreig a Gwyddelig
yr Oesoedd Canol. Dyma rai ffeithiau:
Nid oedd prifysgol yn Nghymru nac Iwerddon– bwriadai Glyndŵr sefydlu dwy yng Nghymru, ac fe
sefydlwyd un yn Nulyn ond ni pharhaodd yn hir. Cymro oedd un o’r pedwar darlithydd gwreiddiol yn Nulyn.
Yn Rhydychen, Neuadd Sant Edward oedd y brif neuadd Gymreig ond roedd Neuaddau’r Eryr a’r
Winwydden yn cynnwys Cymry a Gwyddelod. Maent i gyd ar Stryd Alfred.
Digwyddai ymladd ar y strydoedd yn aml yn nhrefi prifysgol yr Oesoedd Canol. Roedd myfyrwyr o Gymru yn
ymladd gan amlaf â myfyrwyr o ogledd Lloegr.
Cafwyd terfysg yn Rhydychen ym 1238 pan ymwelodd cennad y Pab. Yn ôl y croniclydd Matthew Paris
lladdwyd cogydd y cennad gan Gymro wedi i’r cogydd ymosod ar Wyddel tlawd.
Yn dilyn helynt yng Nghaergrawnt ym 1429 roedd yn rhaid i Gymry a Gwyddelod gael geirda cyn astudio yn
y brifysgol.
Yn aml roedd Cymry a Gwyddelod yn byw yn yr un neuaddau yn Rhydychen, gyda’r neuaddau hyn wedi eu
lleoli yn agos at ei gilydd, er mai’r Cymry fel arfer oedd y penaethiaid.

Iwerddon, Cymru a Paul ar Radio Cymru
Yn dilyn ei gyflwyniad diddorol am y Cwestiwn Gwyddelig yng ngwleidyddiaeth Cymru, fe recordiodd yr Athro
Paul O’Leary sgwrs ar y pwnc gyda Dei Tomos, Radio Cymru.
Darlledwyd y cyfweliad ar 13 Mawrth – mae’n werth gweld os yw dal ar-lein. Mae sgwrs Paul yn dechrau oddeutu
1 awr 5 munud i fewn i’r rhaglen.

Cynhadledd 2017
Rydym yn gobeithio cynnal Cynhadledd Hanes yn y flwyddyn academaidd nesa (2016-17). Bydd hon ar agor i
fyfyrwyr is-radd ac ôl-radd ac ar amrywiaeth o bynciau.
Does dim wedi ei gadarnhau eto, ond os ydych yn dychwelyd i’r brifysgol ym mis Medi 2016 yna nodwch y gall fod
digwyddiad ar ddechrau 2017 yng Nghaerdydd.

@CofebauRhyfel
Os ydych am y diweddaraf ar brosiect Cofebau’r Rhyfel Mawr dan ofal Dr Gethin Matthews mae modd dilyn
popeth ar gyfri Twitter newydd @CofebauRhyfel. Mae’r ffrwd trydar, fel y prosiect, yn adrodd hanes cofebau
preifat a welir mewn capeli, neuaddau pentref, gweithfeydd neu swyddfeydd.

Trydar Hanes
Unigolyn arall sy’n trydar yw Llion Wigley ar @llionwigs. Mae Llion yn gyn-fyfyriwr o Brifysgol Aberystwyth ac yn
gweithio i Wasg Prifysgol Cymru. Ceir sawl erthygl ar hanes diweddar Cymru a’r mudiad heddwch yn arbennig.
Maent ar wefan Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru https://wciavoices.wordpress.com.
Os ydych chi’n fyfyriwr neu’n hanesydd ifanc sy’n blogio am hanes neu’n rhoi erthyglau hanes ar y we, rhowch
wybod i ni, fel gallwn ni roi wybod i ragor o bobl!

e-Lyfrau Hen Gymraeg, Lenin a Marx
Gellir nawr lawrlwytho ‘Llawlyfr Hen Gymraeg’ gan Alexander Falileyev o’r Llyfrgell Adnoddau ar wefan y Coleg
Cymraeg.
I’r rheini sydd â diddordebau mwy cyfoes, yna mae llyfryn bach hylaw, ‘Lenin’ gan W.J. Rees yn hen gyfres y
Meddwl Modern. Ceir dwy gyfrol ‘Beth Ddywedodd Marx I a II’ gan Rees hefyd i gyd ar-lein ac am ddim ar Y Porth
https://llyfrgell.porth.ac.uk/

@HanesCCC
Dilynwch @HanesCCC am y diweddaraf am ddigwyddiadau Hanes fel pwnc o fewn y Coleg Cymraeg.
‘Hanes Cymru’: d/o Siôn Jobbins, 01970 622893 s.jobbins@colegcymraeg.ac.uk

