
‘Profitable and spedful to use’: Gweddi yn y Canol 

Oesoedd a’r Cyfnod Modern Cynnar; Cynhadledd i  

Ôl-raddedigion 

Dydd Gwener 19 Medi 2014, Prifysgol Caerdydd 

Wedi ei chyllido’n hael gan Goleg Graddedigion Prifysgol Caerdydd, 

bydd y gynhadledd undydd hon yn mynd i'r afael â thema gweddi yn 

y Canol Oesoedd a’r Cyfnod Modern Cynnar. O ystyried ei natur 

dreiddiol fel elfen o ddiwylliant yr Oesoedd Canol a’r Cyfnod 

Modern Cynnar, mae gweddi yn aml yn cael ei esgeuluso gan 

ysgolheigion fel maes ymchwil arwahanol. Mae hollbresenoldeb 

gweddi yn llenyddiaeth, cofnodion hanesyddol a diwylliant materol 

y cyfnod wedi arwain at ddiffyg sylw beirniadol parhaus - o leiaf 

mewn rhai disgyblaethau -a hynny’n wrth-reddfol, efallai. Yng 

nghyd-destun cymdeithas grefyddol-lythrennog, mae gweddi yn 

cyflawni llawer o swyddogaethau sydd y tu hwnt i'w rôl mewn 

addoliad, gyda'i agweddau artistig, rhethregol a    pherfformiadol yn 

aml yn cael eu defnyddio ar gyfer dulliau propaganda, holiadol neu 

danseiliol, ymysg dulliau eraill. 

Mae pwnc gweddi wedi cael tipyn o fomentwm yn ddiweddar ymhlith ysgolheigion y Cyfnod Modern Cynnar, 

ond mewn Astudiaethau Canoloesol, megis dechrau dod i'r amlwg y mae fel maes ymchwil. Nod y gynhadledd 

hon yw dwyn ynghyd ymchwilwyr yn y maes hwn, sy’n prysur ddod yn fwy poblogaidd. Mae'r thema hon yn 

rhyngddisgyblaethol ei natur, gan gwmpasu llenyddiaeth, hanes a chrefydd, ac rydym yn ceisio adlewyrchu’r natur 

honno drwy gydol digwyddiadau’r diwrnod. Drwy wahodd siaradwyr o'r disgyblaethau hyn a disgyblaethau 

cysylltiedig, rydym yn gobeithio y bydd y diwrnod yn cynnig mewnwelediad eang a chyfoethog i weddïo yn y Canol 

Oesoedd a’r Cyfnod Modern Cynnar. 

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bydd Dr Alastair Bennett (Royal Holloway, Prifysgol Llundain) yn traddodi 

darlith gyweirnod.  

Rydym yn gwahodd papurau gan ymchwilwyr ym meysydd archaeoleg, pensaernïaeth, hanes celf, hanes, iaith, 

llenyddiaeth, cerddoriaeth, athroniaeth, gwleidyddiaeth, crefydd, a disgyblaethau perthnasol eraill i gyflwyno 

crynodebau 300 gair. Gall y pynciau gynnwys: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anfonwch grynodebau ar gyfer papurau a fydd yn para 20 munud 

erbyn 9 Gorffennaf 2014 at Judith Dray a Sheri Smith: 

prayerconference@cardiff.ac.uk 

Oscott Psalter, BL Add. MS 50000 f.170r 

 Gweddïau llenyddol  

 Theori gweddi 

 Gweddi mewn litwrgi  

 Gweddi a cherddoriaeth  

 Gweddi a chyfieithu’r Beibl  

 Gweddi a rhethreg  

 Gweddi a thrais  

 Iaith gweddi 

 Gweddi fel protest  

 Llawlyfrau gweddi 

 Llyfrau gweddi  

 Gweddi a gwleidyddiaeth  

 Addysg ar weddïo 

 Defosiwn preifat  

 Gweddi fel hud  

 Arwyddion corfforol gweddi (e.e. 

gwrthrychau, adeiladau, celf, ac ati)  

 Unrhyw bwnc cysylltiedig arall 
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