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Bryniau’r Glas 
Atgofion

Dennis Potter
Addasiad Cymraeg gan Lyn T. Jones

Mae angen i chi ganolbwyntio ar: 

1. Y cyfnod hanesyddol a chonfensiynau theatrig y 
cyfnod.

2. Arddull y ddrama.

3. Cymeriadau – y dehongliad, y cymhelliant, 
agweddau llais, symud a rhyngweithio, y 
defnydd o’r gofod actio, y defnydd o bropiau a 
set, gwisg, colur a gwallt, a’r berthynas rhwng 
yr actorion a’r gynulleidfa.

4. Llwyfannu – effaith y cynhyrchiad ar wahanol 
lwyfannau e.e. Gwth, Prosceniwm, Cylch a 
Thraws.

5. Dylunio – y set a’r propiau, y gwisgoedd, colur 
a’r gwallt, golau a’r sain.

TASGAU TRAFOD YN Y DOSBARTH

Cyn dechrau astudio’r ddrama, mae angen i chi gofio 
rhai pethau sy’n mynd i’ch helpu chi gyda phob tasg. 

1. Llwyfannu  
Mae pedwar prif lwyfan: Prosceniwm, Gwth, 
Traws a Chylch.

 • Gwnewch lun bras o bob un.

 • Ychwanegwch safle’r gynulleidfa.

 • Cynigiwch syniad o’r math o set sy’n bosib 

ei ddefnyddio ar bob un. 

 • Cofiwch fod llawr, y llwyfan a’r to yn 
bwysig.

 • Mae’r waliau y tu ôl i’r gynulleidfa hefyd yn 
medru cael eu defnyddio.

2. Er mai cyfarwyddwr sydd, fel arfer, yn gwneud 
y penderfyniadau ynghylch llwyfannu, rhaid 
cydweithio â’r dylunwyr.

 • Ydych chi’n medru enwi pob dylunydd?

 • Beth yw rôl pob un? 

 • Cofiwch fod y dylunwyr yn ychwanegu at 
awyrgylch y perfformiad ac yn cyfoethogi 
profiad y gynulleidfa.

 (Mae mwy o wybodaeth a therminoleg yn yr 
atodiad am ddylunwyr.)

3. Mae’n rhaid i chi gofio bod angen trafod 
sgiliau llais, symud a rhyngweithio wrth drafod 
perfformiad.  Ydych chi’n cofio’r gwahanol 
elfennau sydd angen cyfeirio atynt wrth drafod 
pob un?

4. Mae’n rhaid i chi ddeall ystyr y term arddull. 
Ydych chi’n medru esbonio beth yw ystyr 
arddull naturiolaidd, arddull symbolaidd ac 
arddull minimalaidd?
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Cefndir y ddrama

Yn wreiddiol, drama deledu oedd Bryniau’r Glas 
Atgofion gan y dramodydd Dennis Potter.  
Gwelwyd hi am y tro cyntaf yn 1979 fel rhan o’r 
gyfres Play for Today ar y BBC. Addaswyd y sgript 
yn fuan wedi hynny ar gyfer y llwyfan. Mae nifer 
mawr o gynyrchiadau ohoni wedi eu llwyfannu ers 
hynny – rhai amatur a rhai proffesiynol.

“When we dream of childhood,” yn ôl Dennis Potter, 
“we take our present selves with us. It is not the 
adult world writ small: childhood is the adult world 
writ large.”

Mae’r ddrama yn olrhain hanes grŵp o blant saith 
mlwydd oed sy’n chwarae yn Fforest y Ddena 
(The Forest of Dean) un prynhawn. Er hyn, mae’r 
chwarae’n troi’n chwerw gan fod y ddrama’n cloi 
gyda marwolaeth un ohonynt, sef Donald, sy’n cael 
ei losgi’n fyw. 

Un nodwedd arbennig yw bod y cymeriadau’n 
cael eu hactio gan oedolion. Mae’r dramodydd yn 
defnyddio’r un dechneg mewn dramâu eraill hefyd. 
Mae’r ddrama wedi’i osod yn 1943, yng nghanol yr 
Ail Ryfel Byd, ac mae hyn wrth gwrs yn gefndir i’r 
ddrama. 

Mae elfen hunangofiannol i’r ddrama gan fod Potter 
ei hun wedi’i fagu yn yr ardal ac wedi chwarae 
gemau tebyg i’r cymeriadau hyn pan oedd yn 
blentyn. Ei fwriad yw cyflwyno’r gynulleidfa i fyd 
y plant – un sydd yn ddiniwed, doniol, ond erchyll 
ar brydiau. Mae’n gwneud hyn er mwyn atgoffa’r 
gynulleidfa o symlrwydd plentyndod. Yr hwyl o 
ddal penbwl (tadpole) mewn jar: y teimlad ofnadwy 
o fynd i’r ysgol ar ôl cael steil newydd i’r gwallt! 
Rydym ni gyd wedi teimlo’r teimladau hynny ac yn 
dal i’w teimlo o bryd i’w gilydd.

Mae’r themâu yn rhai oesol yr ydym i gyd yn eu 
profi wrth dyfu fyny – does dim gwahaniaeth ym 
mha gyfnod neu amser.  

Trafodwch yn eich dosbarth adegau pan oeddech 
chi’n ofni mynd i’r ysgol pan oeddech chi’n fach, ac 
adegau pan oedd rhywbeth anhygoel wedi digwydd. 
Ydych chi’n cofio adegau trist neu rhai hapus? Ydy’r 
rhain yn ymddangos yn ddoniol neu’n llai pwysig i 
chi nawr?

https://www.youtube.com/watch?v=kNQPRNCyVeA

Y perfformiad gwreiddiol

Mae’r ddrama wedi ei leoli mewn coedwig, cae a 
hen sgubor. Mae cyfnod y ddrama – sef 1943 yn 
ystod yr Ail Ryfel Byd – yn bwysig hefyd. Mae 
cefndir y cymeriadau yn unigryw gan eu bod wedi’u 
magu yn sŵn rhyfel a gyda’u tadau’n absennol i fod 
yn fodelau rôl. Maen nhw’n perthyn i’r dosbarth 
gweithiol ac nid oes ganddynt lawer o bethau 
materol. O ganlyniad, mae pethau syml bywyd yn eu 
diddanu.

Perfformiwyd y ddrama yn wreiddiol gan y 
National Theatre yn 1996 ar lwyfan prosceniwm y 
Lyttelton. Roedd arddull y perfformiad bryd hynny 
mor naturiolaidd a realistig â phosib, gyda’r set yn 
adlewyrchu’r lleoliadau, y gwisgoedd a’r propiau 
mewn modd traddodiadol oedd yn creu awyrgylch y 
cyfnod yn berffaith. Penderfynodd y cyfarwyddwr, 
Patrick Marber, i beidio â chael egwyl er mwyn i’r 
gynulleidfa gael eu tynnu mewn i fyd y plant yn 
llwyr. Serch hynny, defnyddiwyd nifer o dechnegau 
i annog y gynulleidfa i feddwl am y themâu hefyd 
e.e. effeithiau sain seiren a bomiau i’w hatgoffa o 
erchyllterau rhyfel. Roedd y sain yn hynod o bwysig 
yn y perfformiad ac yn creu naws y cyfnod yn 
hynod o effeithiol. Roedd y goleuo yn adlewyrchu’r 
awyrgylch hefyd ac yn amrywio rhwng prynhawn 
braf a thrasiedi’r tân ar y diwedd. 

Dyma rai o sylwadau’r wasg am y cynhyrchiad: 

“The National Theatre offers us Blue Remembered 
Hills in a production by Patrick Marber that is bold, 
arresting, funny, painful and open to question... The 
most immediately striking feature of this production 
is Richard Hudson’s design, which reimagines 
the idyllic scene as a sort of children’s model of a 
farmyard, with toy trees and plastic animals.”

“You can see that Patrick Marber wants to lull us 
into thinking the play is going to be amusing, self-
conscious and pantomimic, to make the disaster in 
the barn hit like a whiplash. The roar of the fire, 
the flames (real ones) and collapsing roof timbers 
are exceptionally naturalistic, and sharply different 
in style from the rest of the direction, where the 
children chase each other above the sky, and in the 
end are left standing up there, denying responsibility 

1:
2:

https://www.youtube.com/watch?v=kNQPRNCyVeA
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for the tragedy, while Michael Gambon’s voice is 
heard reading, indistinctly, Housman’s poem from 
which the title comes... In the closing moments 
laughter freezes, but either Marber’s direction or 
the play itself makes the end less anguished if the 
catastrophe is known beforehand.”

Dylid hefyd nodi fod Potter yn dymuno defnyddio 
oedolion i chwarae’r rhannau yn hytrach na 
phlant – nid er mwyn creu hiwmor, ond i leihau 
cydymdeimlad y gynulleidfa tuag at y cymeriadau. 
Rydym yn naturiol yn gallu ymateb mewn ffordd 
sentimental wrth wylio plant yn perfformio ar 
adegau, a doedd y dramodydd ddim eisiau hynny. 

Yr hyn a welwyd yn y cynhyrchiad hwn oedd 
oedolion yn portreadu plant, a llwyddwyd i wneud 
hynny mewn modd hynod o realistig.

Beth yw eich barn chi am hyn?

Edrychwch ar y lluniau hyn o gynhyrchiad The 
Bench Theatre a sylwch ar eu gwisgoedd a hefyd eu 
hosgo, ystumiau a mynegiant wynebol.
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Mae’r ddrama’n digwydd mewn un prynhawn.  
Does dim ôl-fflachiau na symud o un amser i’r  
llall. Mae hyn hefyd yn ategu’r awyrgylch realistig 
sydd i’r darn. 

Drwy’r ddrama, mae Potter yn rhoi darlun clir o’r 
sefyllfaoedd a’r lleoliadau yn ei gyfarwyddiadau 
llwyfan manwl e.e. Golygfa 5: 

Yr hen esgubor, gerllaw. Yr un adeg. Pren. Sawl gwe 
pry cop dros ffenest ddrylliedig. Offer blith draphlith 
yma a thraw. Whilber. Hen gafn bwydo. Llwyth o 
wair. Olwyn cert.

Hefyd wrth gyflwyno’r cymeriadau: 

Dwy ferch seithmlwydd. Mae Angela dlos sydd â 
chudynnau modrwyog a rhubannau glas, ac Audrey 
fach blaen, sy’n gwisgo sbectol ffrâm fetel rhad fel 
gwdihw a gwallt byr, syth, yn chwarae tŷ bach gyda 
Donald, crwt diniwed, gwelw, â thraed chwarter i 
dri … yn gwisgo esgidiau ond heb sanau - mae sawl 
crachen annifyr ganddo o gwmpas ei geg …

Mae Potter yn glir yn ei ddisgrifiadau o sut mae e’n 
dychmygu gweld y ddrama yn cael ei llwyfannu. 
Mae e hyd yn oed yn rhoi pwyslais ar y propiau a’r 
offer llwyfan: 

….. hen bram rhydlyd, ag un olwyn wedi plygu sy’n 
cario dol tsieina lliw siocled….

Gwelir hyn yn glir yn y cyfarwyddiadau llwyfan 
sy’n rhoi sylw i symudiadau, ystumiau ac osgo’r 
cymeriadau. Mae digon o wybodaeth yma hefyd i’r 
actor fynd ati i ddeall cymhelliant y cymeriadau. 

TASGAU TRAFOD

Ydych chi’n meddwl bod rhoi cymaint o fanylder 
yn help i’r actorion a’r cyfarwyddwr wrth fynd 
ati i baratoi perfformiad o’r ddrama? Ydych chi’n 
meddwl bod cadw at syniadau Potter yn bwysig, 
neu oes modd eu haddasu at gynulleidfa gyfoes? 
Oes modd creu perfformiad mwy symbolaidd a 
naturiolaidd? Oes modd symud y cyfnod a gosod y 
cymeriadau mewn amser hollol wahanol?  

Strwythur

Mae 29 o olygfeydd sy’n symud yn gyflym o un i’r 
llall, yn enwedig tuag at ddiwedd y ddrama. Mae 
angen amseriad a thempo cyflym fan hyn er mwyn 
adeiladau at y drasiedi derfynol. Mae’r lleoliadau 
yn newid yn gyson ond rydym yn ailymweld â 
nhw o bryd i’w gilydd. Mae’r ddeialog yn fywiog 
a thafodieithol ac mae gwir ymdeimlad o gyfnod 
hanesyddol yma.  

TASGAU

Edrychwch ar Olygfa 4.

1. Tynnwch lun o’r llwyfan fyddech chi’n ei 
ddewis ar gyfer y darn hwn gan ddangos safle’r 
gynulleidfa. Yna, disgrifiwch sut byddech chi’n 
llwyfannu’r darn ar eich dewis o lwyfan, gan 
ganolbwyntio ar:

 • arddull y cynhyrchiad 

 • eich dewis o set a phropiau.

Nodwch y rhesymau dros eich dewisiadau.

2. Tynnwch lun o wisg Willie yn y darn hwn. 
(Cofiwch sôn am gyfnod, defnydd, lliw ac 
ansawdd.) Yna, esboniwch sut fyddech chi’n 
cyfleu rôl Willie i’r gynulleidfa yn y darn. Yn 
eich ateb, cyfeiriwch at y canlynol:

 • cymhelliant y cymeriad 

 • llais y cymeriad

 • symudiad y cymeriad

3:
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 • ei safle ar y llwyfan

 • ei berthynas â’r gynulleidfa. 

Y cymeriadau

https://www.youtube.com/watch?v=9l4jFG-DBMY

Mae saith cymeriad i gyd a gallwch wneud ymchwil 
i weld sut maen nhw’n cael eu portreadu mewn 
cynyrchiadau gwahanol.

Willie – Cymeriad eithaf hamddennol, ond deallus 
a chynllwyngar. Mae wrth ei fodd yn dynwared 
awyrennau ac felly mae iaith y corff yn bwysig iawn 
wrth bortreadu’r cymeriad yma: ei ystumiau, osgo a 
mynegiant wynebol, yn enwedig y llygaid. 

Peter – Cymeriad cryf, llai deallus sy’n ymddwyn 
yn ymosodol – bwli. Eto, byddai iaith y corff yn 
hollbwysig i’r actor wrth ei bortreadu e.e. gallai 
ddefnyddio’i ddyrnau’n gyson. 

Raymond – Cymeriad sensitif a diniwed a ganddo 
atal dweud, ac mae’n ieuengach na’r lleill. Mae’n 
mwynhau chwarae cowbois a defnyddio ei wn 
plastig wrth eu dynwared.  

John – Cymeriad sy’n trio bod yn deg ac yn ofalgar 
o Raymond ei frawd, ac sy’n herio Peter ar adegau. 
Mae’n fwy diplomatig na’r lleill ac yn ceisio pwyllo 
pethau er mwyn osgoi dadlau. Mae ganddo agwedd 
fwy moesol na’r gweddill.

Angela – Cymeriad hynod o ‘girlie’ a hyderus sy’n 
gallu bod yn hunanol. Mae’n ceisio cael ei ffordd ei 
hun drwy’r amser ac yn defnyddio ei benyweidd-dra 
(femininity) i gael hynny. Hi sy’n gorfod chwarae 
“mami” bob tro. Mae ei doli yn bwysig iawn iddi.

Audrey – Cymeriad sy’n ddibynnol ar eraill, ac sy’n 
trio’n galed i fod yn ffrind i Angela. Mae’n ansicr ac 
amhoblogaidd, ond yn greulon ac ymosodol hefyd. 

Donald Duck – Cymeriad sydd ar gyrion y 
grŵp. Dyw e ddim yn ffitio mewn. Mae’n cael ei 
gamdrin gan ei fam. Mae’n unig a rhwystredig, yn 
amhoblogaidd gyda’r bechgyn ond mae’r merched 
yn caniatáu iddo chwarae gyda nhw. Mae’n crafu 
ei gorff yn gyson, ond yn ceisio cuddio ei greithiau 
(scars) dan ei ddillad. 

Mae’r lluniau yma’n rhoi darlun a dehongliad 
traddodiadol i chi o’r cymeriadau. Pwy fyddech 
chi’n dewis chwarae mewn perfformiad o’r ddrama? 

4:
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Syniadau am gwestiynau byr 1-3 yn y papur 
arholiad  

Edrychwch ar Olygfa 13.

1. Disgrifiwch yn gryno’r berthynas rhwng Donald 
a Peter yn y darn hwn. 

2. Pa ddwy dechneg ymarfer gallai’r cyfarwyddwr 
ddefnyddio i helpu’r actorion archwilio’r 
berthynas rhwng y ddau gymeriad? Rhowch 
resymau dros eich dewisiadau.

3. Awgrymwch wisg, gwallt a cholur addas ar 
gyfer y ddau gymeriad ac esboniwch eich 
dewisiadau.

4. Disgrifiwch ddwy effaith sain addas gallech chi 
eu defnyddio yn y darn hwn.

5. Sut byddai cymeriad Peter yn dweud y llinell 
ganlynol? Nodwch eich rhesymau dros eich 
dewisiadau lleisiol: “Cwac, cwac, cwac. Der’ 
mla’n, fflapa dy adenydd! “

6. Fel actor, dewiswch un symudiad, un ystum 
ac un mynegiant wynebol i gyfleu cymeriad 
Donald yn y darn hwn.

7. Disgrifiwch ddwy effaith golau addas y gallech 
chi eu defnyddio yn y darn hwn.

8. Fel dylunydd, enwch y propiau byddai’r 
ddau actor yn defnyddio yn y darn hwn. Yna, 
disgrifiwch y propiau, (lliw, ansawdd, cyfnod) 
ac esboniwch sut byddai’r actorion yn eu 
defnyddio.

Syniadau ar gyfer cwestiwn 4 yn y papur 
arholiad

1. Disgrifiwch sut byddech chi’n llwyfannu’r darn 
hwn mewn perfformiad o’r ddrama Bryniau’r 
Glas Atgofion. Yn eich ateb, cyfeiriwch at y 
canlynol:

 • eich dewis o lwyfan

 • arddull y cynhyrchiad

 • eich dewis o set a’r propiau.

Rhowch resymau dros eich dewisiadau.

2. Fel dylunydd, esboniwch sut byddech chi’n 
defnyddio Llwyfan Gwth i lwyfannu’r darn 
hwn. Bydd angen i chi gyfeirio at y cynhyrchiad 
gwreiddiol hefyd. Yn eich ateb, cyfeiriwch at y 
canlynol:

 • lleoliad y gynulleidfa

 • arddull y cynhyrchiad

 • eich syniadau am olau a sain

 • eich syniadau am set a phropiau.

(Gallwch addasu siâp y llwyfan gan ddewis 
naill ai llwyfan Prosceniwm, Cylch neu Draws 
er mwyn ymarfer pob opsiwn posib.)

3. Esboniwch sut byddai actor sy’n portreadu 
cymeriad Peter yn defnyddio sgiliau corfforol 
i gyfleu’r cymeriad i’r gynulleidfa (gallwch 
newid y cymeriad i Donald). Yn eich ateb, 
cyfeiriwch at y canlynol:

 • cymhelliant y cymeriad yn y darn hwn

 • symudiadau ac ystumiau

 • osgo

 • mynegiant wynebol. 

4. Esboniwch sut byddai actor sy’n portreadu 
cymeriad Donald yn defnyddio sgiliau lleisiol 
i gyfleu’r cymeriad i’r gynulleidfa (gallwch 
newid y cymeriad i Peter). Yn eich ateb, 
cyfeiriwch at y canlynol:

 • cymhelliant y cymeriad yn y darn hwn



7

Nodiadau testunau gosod TGAU Drama

 • tôn a thempo

 • traw.

5. Disgrifiwch sut byddai’r actorion yn 
defnyddio’r llwyfan ac yn rhyngweithio yn 
y darn hwn. Yn eich ateb, cyfeiriwch at y 
canlynol:

 • siâp y llwyfan a’r gwagle 

 • safle’r cymeriadau yn y gwagle 

 • ystumiau’r cymeriadau, eu hosgo a’u 
hymatebion wynebol.

Pwysig – Pan fyddwch yn astudio rôl pob un 
cymeriad yn y ddrama, cofiwch fod angen i chi 
ystyried oedran, cefndir a statws cymdeithasol y 
cymeriadau. Hefyd, wrth i chi ddewis darn penodol, 
canolbwyntiwch ar gymhelliant y cymeriad yn y 
darn hwnnw a darllenwch y cyfarwyddiadau llwyfan 
yn ofalus er mwyn cael mwy o wybodaeth.

TASG PERFFORMIO 

Dewiswch ddarn penodol, un sydd efallai yn bwysig 
iawn yn y ddrama. 

1. Mewn grŵp neu gyda phartner, trafodwch beth 
yw perthynas y cymeriadau â’i gilydd.

2. Beth yw cymhelliant y cymeriadau yn y darn?

3. Sut byddent yn defnyddio’r gwagle, a chofiwch, 
er mwyn gwneud hyn, bydd rhaid i chi ystyried 
siâp y llwyfan. Trafodwch ac arbrofwch gyda’r 
symudiadau a’r rhyngweithio yn y darn.

4. Gallwch ystyried cynefineg (proxemics) – 
pellter ac agosatrwydd rhwng y cymeriadau.

5. Yn ofalus, ystyriwch ystum, osgo a cherddediad 
eich cymeriad.

6. Yna, eich defnydd o lais, tôn, tempo a thraw.

7. Cofiwch fod eich dehongliad chi yn un unigryw, 
ond rhaid i chi roi ystyriaeth lawn i fwriad y 
dramodydd.

Wrth i chi ymarfer y darn, gallwch wneud gwaith 
byrfyfyr a defnyddio technegau eraill e.e. y sedd 
boeth, er mwyn ceisio dod i adnabod y cymeriad yn 
well. Ystyriwch y cwestiynau isod: 

 • Pwy ydw i?

 • Ble rydw i?

 • Pryd mae’n digwydd?

 • Beth ydw i eisiau?

 • Pam rydw ei eisiau?

 • Sut byddaf yn ei gael?

 • Beth sydd angen i mi ei oresgyn? 

Perfformiwch y darn o flaen y dosbarth, er mwyn 
cael eu hymateb. Gallwch esbonio wrthynt eich 
rhesymau dros eich dewisiadau lleisiol, eich 
symudiadau a’r rhyngweithio.

Tasgau mwy cyffredinol

1. Edrychwch ar Olygfa 28 o’r ddrama a, fel 
cyfarwyddwr, beth yw eich syniadau ynghylch 
llwyfannu hyn? Yn eich ateb, cyfeiriwch at y 
canlynol:

 • y perfformiad gwreiddiol

 • eich dewis o lwyfan

 • arddull y cynhyrchiad

 • eich dewis o set a phropiau

 • eich dewis o olau

 • eich dewis o sain a cherddoriaeth

 • eich dewis o wisgoedd, gwallt a cholur. 

(Dim ond tua pedwar o’r uchod fydd yn codi 
mewn cwestiwn arholiad.)

2. Edrychwch ar ddarn penodol o greulondeb yn y 
ddrama ac, fel cyfarwyddwr, sut byddech chi’n 
llwyfannu darn yma, e.e. Golygfa 4? Yn eich 
ateb, cyfeiriwch at y canlynol:

 • eich dewis o lwyfan

 • arddull y cynhyrchiad

 • eich syniadau am set a phropiau

 • eich syniadau am olau 

 • eich syniadau am sain a cherddoriaeth
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 • eich syniadau am wisgoedd, gwallt a cholur. 

(Dim ond tua pedwar o’r uchod bydd yn codi 
mewn cwestiwn arholiad.)

3. Edrychwch ar Olygfa 5. Fel cyfarwyddwr, beth 
yw eich syniadau ynghylch y llwyfannu. Yn 
eich ateb, cyfeiriwch at y canlynol:

 • eich dewis o lwyfan

 • arddull y cynhyrchiad

 • eich dewis o set a phropiau

 • eich dewis o oleuo 

 • y sain a’r gerddoriaeth

 • y gwisgoedd, gwallt a’r colur. 

(Dim ond tua pedwar o’r uchod bydd yn codi 
mewn cwestiwn arholiad.)

Themâu

Mae nifer o themâu yn cael eu hamlygu o fewn y 
ddrama e.e. cyfeillgarwch, teulu, tlodi ac unigrwydd. 
Er hyn, y prif themâu yw creulondeb a rhyfel.  

Creulondeb 

Mae bwlio ar sawl lefel yn digwydd yn y ddrama 
hon – bwlio corfforol a bwlio emosiynol. Nid yn 
unig y mae’r plant yn greulon gyda’i gilydd, ond 
hefyd at anifeiliaid e.e. yng Ngolygfa 6, mae’r 
bechgyn, Peter a Raymond, yn lladd wiwer ac yn 
mwynhau gwneud hynny. Ar ôl y lladd, maen nhw’n 
dymuno torri’i chynffon! Onid yw hyn yn codi 
cwestiynau a pheth pryder ynghylch stâd feddyliol 
y plant? Gellir dweud bod y wiwer yn symbol o 
Donald Duck sydd hefyd yn cael ei boenydio a’i 
gamdrin gan weddill y plant. Efallai bod yr olygfa 
hon hefyd yn rhagfynegi ei farwolaeth. Er hyn, y 
bwlio corfforol a chyson sy’n ganolog i’r ddrama. 
Efallai bod pob un ohonynt wedi profi rhywfath o 
gamdriniaeth yn eu cartrefi, ond yr un amlycaf yw 
Donald. Mae ei fam yn ei guro’n gyson e.e. Golygfa 
5, lle mae Angela yn dweud am fam Donald, 

“Ma’ ‘ddi’n pwno ti ‘da’r pocer nagyw hi?” 

Yn anffodus, mae’r plant yn ymddwyn yn debyg 
ac yn efelychu’r oedolion. Rhaid cofio hefyd does 

neb, dim un oedolyn, o gwmpas i oruchwylio’u 
gweithredoedd. Mae’r plant yn rhydd i ymddwyn fel 
maen nhw eisiau.

TASGAU TRAFOD

Ydych chi’n teimlo bod bai ar y rhieni am 
ymddygiad y plant neu ydyn nhw’n ddigon hen i 
ddeall y gwahaniaeth rhwng da a drwg? Ydy plant 
yn medru bod mor greulon â hyn tuag at ei gilydd, 
neu ydy’r sefyllfa yn cael ei gor-ddramateiddio yn 
y ddrama hon? Ydy plant heddiw yn debyg neu’n 
anhebyg i blant y ddrama hon? 

Effaith rhyfel 

Mae cyfnod y ddrama yn hollbwysig. Mae’r plant yn 
gyfarwydd â sŵn bomiau, seirenau a gynnau. Mae 
tadau rhai i ffwrdd yn ymladd yn y rhyfel ac mae’r 
bechgyn yn enwedig yn gweld hyn fel rhywbeth 
hynod o ddewr. Mae “chwarae rhyfel” yn gêm 
gyffrous iddynt - yn dynwared sŵn yr awyrennau, y 
bomiau a’r ffrwydradau. Dyma’r eironi, yng nghanol 
hunllefau erchyll rhyfel, mae’r plant yn gweld 
elfennau ohono’n gyffrous a rhamantus. 

Mae Willie a Peter yn creu gemau ffantasi eu bod 
yn filwyr ac yn lladd y gelyn. Mae hyn yn tyfu’n 
obsesiwn, ac er eu bod yn ffrindiau ar adegau, 
maen nhw hefyd yn ymladd – Peter yn taflu dyrnau 
a Willie yn gweiddi geiriau cas. Er hyn, ymhen 
ychydig, mae’r ddau wedi anghofio ac yn parhau 
i chwarae a siarad fel oedden nhw. Dyma sy’n 
nodweddiadol o blant. Maen nhw’n medru anghofio 
a maddau’n hawdd. Tra bod y bechgyn yn chwarae 
rhyfel, mae’r merched yn chwarae gêm “mami a 
dadi”, ac er bod y merched yn dadlau, maen nhw’n 
dangos cyfeillgarwch cryf. Maen nhw’n cystadlu 
am sylw’r bechgyn ond, mewn gwirionedd, mae 
eu perthynas yn bwysig iddynt. Ar y llaw arall, i’r 
bechgyn, y peth pwysicaf yw pwy yw’r cryfaf a’r 
dewraf, ac maen nhw’n fodlon ymladd yn gorfforol i 
ennill y statws hwn.  

Trasiedi fwyaf y ddrama yw bod Donald Duck yn 
dychmygu bod “prisoner of war” yn rhydd yn y 
goedwig. Wrth geisio cuddio, mae ei obsesiwn gyda 
thân ynghyd â’i stâd feddyliol fregus yn arwain at ei 
farwolaeth. Er bod y plant yn sylweddoli beth sy’n 
digwydd, mae’n rhy hwyr i achub Donald. Er bod 
Raymond yn dangos euogrwydd a chydymdeimlad, 

5:
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mae pawb arall yn dewis gwrthod derbyn cyfrifoldeb 
ac yn credu nad oes bai arnyn nhw. Pwrpas hyn 
yw bod Potter yn awgrymu bod agwedd y plant yn 
debyg i agwedd oedolion ar adegau. Nid yw plant 
yn angylion bob tro ac maen nhw’n medru cyflawni 
drygioni a diflastod i’r un graddau ag oedolion. 
Mae gwadu ac ymbellhau oddi wrth drychinebau a 
phroblemau yn rhywbeth cyffredin ym myd plant yn 
ogystal â byd oedolion.

TASGAU TRAFOD

Ydych chi’n cytuno gyda barn Potter neu ydy  
plant, yn eich tyb chi, yn ddi-euog bob tro?

Pa themâu eraill sy’n amlygu’u hunain i chi? 

TASGAU

1. Gweithiwch gyda phartner a gwnewch restr 
o olygfeydd ble mae’r themâu o ryfel neu 
greulondeb yn amlwg. Gallwch arbrofi gyda 
pherfformio darn penodol gan ganolbwyntio 
ar lais a symudiadau’r cymeriadau. Gallwch 
ddefnyddio gwahanol dechnegau ymarfer i 
ddatblygu’r cymeriadau e.e. y sedd boeth, 
lefelau i ddangos pŵer, byrfyfyrio, torri’r 
darn yn unedau i drafod cymhelliannau’r 
cymeriadau, gwaith meimio a lluniau llonydd.

2. Fel dylunydd set, ewch ati i greu model o’r set 
y byddech yn ei ddewis. Canolbwyntiwch ar 
liwiau, deunyddiau a lefelau. Efallai y byddwch 
yn dewis defnyddio sgrin, taflunydd neu offer 
symudol fel rostra. Cofiwch rhaid i chi ddewis 
eich llwyfan yn gyntaf. 

3. Fel dylunydd gwisg, colur a gwallt, ewch ati 
i nodi syniadau am sut byddech yn gwisgo’r 
saith cymeriad. Ystyriwch liw, defnydd/ffabrig, 
ansawdd, cyfnod, steil y gwallt, y colur ac 
unrhyw dlysau. Rhowch resymau dros eich 
dewisiadau. 

4. Fel dylunydd sain a dylunydd golau, dewiswch 
ddarn penodol o’r ddrama e.e. Golygfa 23, 25, 
26, 27 a 28. Gallwch drafod y math o sain neu 
gerddoriaeth fyddai’n addas i greu awyrgylch 
yn y darn a hefyd y mathau o olau h.y. gels, 
lampau, delweddau ar sgrin, effeithiau arbennig, 
gobos, cryfder a lliw.  

5. Fel cyfarwyddwr, sut byddech chi’n mynd ati i 
gyflwyno’r lleoliadau gwahanol yn y ddrama? 
Rhowch ystyriaeth i siâp y llwyfan, maint y 
gwagle, y set a’r offer llwyfan.

6. Fel cyfarwyddwr, a fyddech chi’n dewis arddull 
symbolaidd neu arddull fwy naturiolaidd 
i lwyfannu’r ddrama hon? Rhowch eich 
rhesymau a chyfeiriwch at ambell olygfa.

 Cynyrchiadau cyfoes

Mae sawl perfformiad cofiadwy wedi bod yn y 
gorffennol e.e. cyfarwyddwyd y ddrama wreiddiol 
gan Patrick Marber yn y National Theatre yn 
Llundain yn 1996. Mae’n ddrama sy’n cael ei 
pherfformio’n gyson gan gwmnïau theatr amatur 
hefyd. Mae modd ei llwyfannu mewn nifer o 
arddulliau wrth gwrs – yn draddodiadol neu’n fwy 
cyfoes mewn gwisg fodern a set llai cymhleth. 
Serch hynny, mae’r rhan fwyaf o’r cynyrchiadau’n 
canolbwyntio ar y cyfnod gwreiddiol a’r arddull 
draddodiadol. Gweler perfformiad Off Centre 
Theatre, Trefynwy yn 2017 sy’n naturiolaidd a dilys 
(authentic).

Roedd gan gynhyrchiad The Northern Stage yn 
Newcastle yn 2014 set foel ac ychydig iawn o gelfi – 
roedd yn wahanol ond yn drawiadol. Mae’r ddrama 
yma hefyd yn boblogaidd i’w pherfformio fel rhan o 
arholiadau TGAU a Safon Uwch.

Er bod hi’n ddefnyddiol edrych ar y fersiynau o’r 
gorffennol (ac mae nifer ohonynt yn bodoli), cofiwch 
fod eich syniadau unigol a gwreiddiol chi’r un mor 
bwysig. Mae modd i chi fenthyg rhai syniadau wrth i 
chi drafod ac astudio’r elfennau cynllunio ac wedyn 
creu eich fersiwn terfynol o bob elfen o’r llwyfaniad. 
Cofiwch fod angen i chi gofio sut oedd y ddrama 
wedi’i llwyfannu’n wreiddiol a beth oedd bwriad y 
dramodydd. 

Efallai gallwch edrych ar y fersiwn deledu 1979 (ar 
DVD) hefyd i gael syniadau am bob agwedd ar y 
ddrama.

6:
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TASGAU

Gwnewch waith ymchwil i gynyrchiadau blaenorol 
o’r ddrama. Arbrofwch gyda mathau gwahanol o 
lwyfannau e.e. Gwth, Prosceniwm, Cylch, Traws neu 
rai eraill o’ch dewis chi (lleoliad arbennig).

https://www.youtube.com/watch?v=9l4jFG-DBMY

https://www.youtube.com/watch?v=XdprwS921Mg

https://www.youtube.com/watch?v=kNQPRNCyVeA

Syniadau ar gyfer cwestiwn 5 y papur 
arholiad – 15 marc

1. Gan gyfeirio at ddarn allweddol o’r ddrama, sut 
byddai dylunydd yn dewis defnyddio golau a 
sain i gyfleu’r awyrgylch i gynulleidfa? Yn eich 
ateb, cyfeiriwch at y canlynol:

 • sut defnyddiwyd golau a sain yn y 
cynhyrchiad gwreiddiol

 • syniadau am olau

 • syniadau am sain

 • awyrgylch.

2. Gan gyfeirio at ddarn allweddol o’r ddrama, 
esboniwch sut byddech yn cyfleu rôl unrhyw 
un o’r cymeriadau i’r gynulleidfa. Yn eich ateb, 
cyfeiriwch at y canlynol: 

 • cymhelliant y cymeriad

 • llais

 • symudiad

 • rhyngweithio.

Rhowch eich rhesymau dros eich dewisiadau.

3. Gan gyfeirio at ddarn allweddol o’r ddrama, 
esboniwch sut byddai dylunydd yn defnyddio 
set i greu awyrgylch i’r gynulleidfa. Yn eich 
ateb, cyfeiriwch at y canlynol:

 • y cynhyrchiad gwreiddiol

 • eich syniadau chi am siâp y llwyfan

 • arddull y cynhyrchiad

 • eich syniadau am set.

Rhowch eich rhesymau dros eich dewisiadau.

4. Gan gyfeirio at ddarn allweddol o’r ddrama, 
esboniwch sut byddai dylunydd yn defnyddio 
gwisgoedd, gwallt a cholur i greu awyrgylch 
i’r gynulleidfa. Yn eich ateb, cyfeiriwch at y 
canlynol:

 • y cynhyrchiad gwreiddiol

 • eich syniadau chi am arddull y gwisgoedd, 
eu lliw, eu hansawdd a’r cyfnod

 • eich syniadau am wallt a cholur.

Rhowch eich rhesymau dros eich dewisiadau.

5. Gan gyfeirio at ddarn allweddol o’r 
ddrama, esboniwch sut byddai’r actorion 
yn rhyngweithio i gyfleu eu perthynas i’r 
gynulleidfa. Yn eich ateb, cyfeiriwch at y 
canlynol:

 • arddull yr actio

 • y symudiadau 

 • ystumiau ac osgo 

 • mynegiant wynebol.

Rhowch eich rhesymau dros eich dewisiadau.

https://youtu.be/kNQPRNCyVeA 
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ATODIAD

Terminoleg
Sgiliau lleisiol

Traw 
Tôn 
Tempo 
Seibiant 
Acen  
Lefel y llais 
Eglurder 
Pwyslais  

Sgiliau corfforol

Ystum  
Osgo 
Mynegiant wyneb – llygaid 
Symudiad – cerddediad  
Llonyddwch 

Rhyngweithio

Cynefineg – pellter ac 
agosatrwydd  
Safle ar y llwyfan  
Ymateb corfforol

Dylunio gwisg, colur a gwallt   

Defnydd  
Ansawdd 
Lliw 
Cyfnod 
Steil gwallt 
Wigiau  
Colur  
Tlysau 

Dylunio sain 

Cerddoriaeth 
Effeithiau sain  
Seiniau byw  
Seiniau wedi’u recordio  
Lefel y sain  
Atsain  
Meicroffonau  
Ffynonellau sain  
Offerynnau  
Band byw 

Dylunio golau 

Dwysedd 
Ffocws 
Onglau 
Effeithiau arbennig 
Lliw – gels 
Gobos  
Gwahanol lampau 

Dylunio set 

Siâp llwyfan 
Fflatiau  
Cefnlen  
Seiclorama  
Lliw  
Rostra  
Allanfeydd, mynedfeydd  
Lefelau – blociau  
Llawr  
Llenni  
Nenfwd  
Offer llwyfan  
Dodrefn e.e. bwrdd  
Grisiau 

Propiau personol

Llaw  
Propiau gellir eu cario e.e. cadair 
neu focs 
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CYDNABYDDIAETHAU
Bryniau Glas Atgofion 1 / Delwedd gan Bench Theatre / Defnydd Teg 

Bryniau Glas Atgofion 2 / Delwedd gan Bench Theatre / Defnydd Teg

Bryniau Glas Atgofion 3 / Delwedd gan Bench Theatre / Defnydd Teg 

Bryniau Glas Atgofion 4 / Delwedd gan Bench Theatre / Defnydd Teg 

Bryniau Glas Atgofion 5 / Delwedd gan Bench Theatre / Defnydd Teg 

Bryniau Glas Atgofion 6 / Delwedd gan Bench Theatre / Defnydd Teg 

Bryniau Glas Atgofion 7 / Delwedd gan Bench Theatre / Defnydd Teg 

Bryniau Glas Atgofion Cast Llwyfan / Delwedd gan Salford Star.com / Defnydd Teg 

Bechgyn yn ffraeo / Delwedd gan Chris Iredale / Pateley Play House / Defnydd Teg

Cast Bryniau Glas Atgofion / Delwedd gan Helen Mirren.net / Defnydd Teg 

Cast Bryniau Glas Atgofion 1 / Delwedd gan adambager.com / Defnydd Teg

Defnyddir y lluniau o fewn yr adnodd hwn at bwrpasau addysgol (di-fasnachol) yn unig, er mwyn hwyluso 
dysgu ac i esbonio cysyniadau’n bellach. Darparwyd cydnabyddiaeth briodol ar gyfer pob llun. Credir 
fod pob llun sy’n cael ei ddefnyddio yn cydymffurfio â’r polisi Defnydd Teg ond os oes unrhyw beth 
wedi’i hepgor, neu unrhyw beth yn anghywir, rhowch wybod i ni er mwyn i ni allu gwneud y cywiriadau 
angenrheidiol. adnoddau@cbac.co.uk

http://adnoddau@cbac.co.uk

