
Eton a’r Aifft: 
Casgliad Myers   
Angerdd milwr Prydeinig dros 
gelf Eifftaidd.  

  

Yr Aifft Islamaidd 
Gynnar  
 
Cipolwg ar rai o arteffactau 

Islamaidd yn y Ganolfan 

Eifftaiddook  

Pyramidiau  
Llundain? 
“Byddai wedi bod yn uwch nag 
Eglwys Gadeiriol San Paul, yn 

364 troedfedd, gyda 22 o 
risiau…”  
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Hola, a chroeso i Gylchlythyr 
diweddaraf Gwirfoddolwyr y 
Ganolfan Eifftaidd!  

Ers i chi glywed ddiweddaf gennym 
ni, cafwyd nifer o newidiadau yn yr 
amgueddfa. Mae rhai hen ffrindiau 
wedi symud ymlaen ac mae rhai 
ffrindiau newydd wedi ymuno â byd 
swynol y Ganolfan Eifftaidd.  

Dyma r i fyn l l awn hwyl  a 
gwybodaeth (fel bob tro, wrth 
reswm) ac rwy’n gobeithio y 
byddwch yn dysgu am ein casgliad, 
y byd Eifftoleg yn gyffredinol, a’n 
gwirfoddolwyr hyfryd wrth i chi 
ddarllen.  

Cofiwch ein bod ni o hyd yn chwilio 
am gyfraniadau ar gyfer y 
cylchlythyr ac os ydych chi eisoes 
wedi cyfrannu, a fy mod i wedi 
anghofio rhoi bathodyn cylchlythyr i 
chi, mae gennych ganiatâd i’m 
hatgoffa!  

Rob Stradling  

Golygydd Technegol  
Rwy wedi bod yn wirfoddolwr ers 2012, a gallwch ddod 
o hyd i mi wrth i mi oruchwylio’r Tŷ Bywyd ar fore dydd 

Mawrth a dydd Iau, Wrth ddesg y cyfrifiadur, yn rhoi’r 
cylchlythyr hwn at ei gilydd yn seiliedig ar berlau o 

newyddion go iawn, Neu yng nghwpwrdd 8, lle rwy bob 
amser wrthi (heb fawr o ddiolch) yn ceisio rhoi bach o 
drefn ar ein cronfeydd o fisgedi.  

Dulcie Engel 
Golygydd Cyswllt   
Bues i’n ddarlithydd Ffrangeg ac Ieithyddiaeth, ond rwy 
wedi gwirfoddoli yn y Ganolfan Eifftaidd ers mis Ebrill 

2014. Rwy’n oruchwylydd oriel yn y ddwy oriel, ac yn 
awdur y Llwybrau Ysgrifennu Eifftaidd. Ar wahân i’r 

iaith, rwy’n ymddiddori’n benodol yn hanes casglu. 
Enillais i wobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn yn 2016.  

Os hoffech chi 
gyfrannu at y cylchlythyr neu gyflwyno erthyglau i’w 
cyhoeddi, cysylltwch â:  

dulcie.engel@icloud.com 
 
Bydd y Cylchlythyr yn cael ei gyhoeddi bob tri mis—
Rhifyn nesaf ym mis Mehefin 2019  

 
Syd  

Howells 
Prif  

Olygydd  
 

Rhodri Protheroe-Jones  
Golygydd Nodweddion 
Adrannol  
Dechreuais i wirfoddoli 8 mlynedd yn ôl yn 10 oed ac am 

ryw reswm, mae’n tîm rheoli wedi fy nghadw! Fel arfer, 
gallwch chi ddod o hyd i mi yn y Tŷ Bywyd ar ddydd 

Sadwrn.  
Rwy’n ymddiddori’n benodol mewn shabtis, ac yn 

enwedig eu datblygiad o wrthrychau personol untro a 
wnaed â llaw i ffurfiau bach a wnaed ar raddfa fawr.  

 

Mae Sue Cane wedi ymddiswyddo o’r bwrdd golygu a gwirfoddoli 
yn y Ganolfan Eifftaidd. Hoffem ddiolch i Sue am ei holl gyfraniadau 
i’r Cylchlythyr dros y blynyddoedd, a dymuno’n dda iddi yn y 
dyfodol.  

- y Tîm Golygu  



Sylwadau Ymwelwyr  
“Amazing staff - lots of interesting 
facts. The children had great fun.” 

- Kath Jeremy, Maesteg. 

 

“We loved the mummification; 
Frank really brought it to life!” 

 - Deri, Stockholm. 

“Very good!” 

- Milo Beynon (aged 4), Swansea. 

 

“Very lovely exhibition, 
accommodating staff!” 

Yulijana Dzakovsky, Kristianstad. 

 

Nifer yr Ymwelwyr  
 

Rhaghyr ‘18: 754 

Ionawr ‘19: 1198  

Chwefror ‘19: 1969 

Gwirfoddolwr y Mis  
 
Hydref 2018 
Carolyn Harries 
 

Rhagfyr 2018 
Jac Matthews 
Cathy Bishop 

HWYL FAWR I LAUREN  

Daeth Lauren i’r Ganolfan 
Eifftaidd 16 o flynyddoedd yn 
ôl ar ôl cysylltu â’r Ganolfan 
Eifftaidd am leoliad gwaith. 
Daeth Lauren yn wirfoddolwr 
ifanc ac yn hwyrach, cafodd 
ei chyflogi i redeg y siop 
anrhegion, gan wneud hynny 
am bron 6 blynedd.  

‘Mae’r Ganolfan Eifftaidd gymaint 
yn fwy na gweithle. Rwy wedi cael 
cysylltiad â’r amgueddfa am 
hanner fy mywyd ers i mi fod yn 
15 oed, pan wirfoddolais i fel 

plentyn. Astudiais radd BA mewn Eifftoleg yn Abertawe er mwyn i 
mi allu parhau i wirfoddoli a chael gyrfa yn gweithio mewn 
amgueddfa Eifftoleg, ac arweiniodd hyn at ennill MA mewn 
astudiaethau amgueddfa.’  

Dymuniadau gorau i Lauren gennym ni i gyd ar gyfer y bennod 
newydd yn ei bywyd wrth iddi gychwyn ar yrfa newydd gyda 
BAROD, sef elusen camddefnyddio sylweddau yn Abertawe.  

Daeth tua 70 o bobl i ddymuno pob hwyl i Laura yn ei pharti gadael 
a oedd yn barti te a chacennau, a chafodd bawb amser hyfryd.  

 Ysgrifennwyd gan: Wendy Goodridge 

Dilynwch Dr Ken!  

Mae blog Ken Griffin yn casglu dilynwyr 
yn ddi-baid. Byddwch yn un ohonynt yn  

egyptcentrecollectionblog.blogspot.com 



Gwirfoddolwr y 
Ganolfan Eifftaidd  
 
Breda Regan 
 
Rwy’n dod o: Wexford, Iwerddon  
 
Dechreuais wirfoddoli: ...Dros 10 
mlynedd yn ôl!  
 
Dewisais wirfoddoli oherwydd: 
Rwy’n mwynhau gweithio gyda phlant. 
  
Fy hoff arteffact yw: Y ffon hud 
ifori.  
 
Sut mae gwirfoddoli yn y 
Ganolfan Eifftaidd yn fy helpu:  It 
keeps me in touch with teaching 
children and meeting the public. 

Gwirfoddolwr y Ganolfan 
Eifftaidd  
 
Tony Evans   
 

Rwy’n dod o: Mwmbwls (des i’n ôl ddwy 

flynedd yn ôl yn dilyn 49 o flynyddoedd yng 
nghanolbarth Lloegr).  
Dechreuais wirfoddoli: Mis Chwefror 

2018  

Dewisais wirfoddoli oherwydd: 
Rwy’n ymddiddori mewn gwareiddiad sy’n 
wahanol i’r model Ewropeaidd, ac a wnaeth 
cynnydd technolegol sylweddol yn 
annibynnol rhag gwareiddiadau eraill ar y 
cyfan.  
Fy hoff arteffact yw: Pob eitem yn y 

blwch metaleg  

Sut mae gwirfoddoli yn y Ganolfan 
Eifftaidd yn fy helpu:  Cwrdd â phobl 
sy’n ymddiddori mewn Eifftoleg, a gweld 
pobl ifanc yn cael y cyfle i brofi a 
chyffwrdd â gwrthrychau hynafol sy’n 
deillio o wareiddiad mor wahanol i’n un 
ni.  



Cyn-wirfoddolwr  
Cat Lumb 
 

Rwy’n dod o: Huddersfield yn wreiddiol, 
ond erbyn hyn Stalybridge, Manceinion  

Dechreuais wirfoddoli: Wrth astudio 
Eifftoleg ac Anthropoleg.  Dewisais 
wirfoddoli oherwydd: Roeddwn i am fod 
yn agosach i’r arteffactau ac roedd yn 

ymddangos yn gyfle gwych i ddysgu mwy 
am bwnc yr oeddwn i’n angerddol amdano.  

Fy hoff arteffact yw: Crochenwaith Cyn-
ddynastig/Dynastig Cynnar Rwy’n dwlu ar y 
cyfnod hwn o hanes yr Hen Aifft ac mae’r 
gwrthrychau mor gyfoethog a phrydferth ac 
yn dyddio o amser mor gynnar.  

Sut mae gwirfoddoli yn y Ganolfan 
Eifftaidd yn fy helpu: Anogodd 
ryngweithio ag eraill, gan fy nysgu am 
gadwraeth a defnyddio’r gwrthrychau wrth 
ddysgu. Roedd fy mhrofiad yn y Ganolfan 
Eifftaidd yn gymorth wrth i mi ymgeisio ar 
gyfer Amgueddfa Manceinion.  
Yr hyn rwyf yn ei wneud nawr: 
Cydlynydd Dysgu Uwchradd ac Ôl-16 (y 
Dyniaethau a’r Celfyddydau) yn Amgueddfa 
Manceinion.  

 

Gwirfoddolwr 
Rhyngwladol  
Alexia Berguno Sabay 
 

Rwy’n dod o: Chile 
 
Dechreuais wirfoddoli: Hydref 2018 
 
Dewisais wirfoddoli oherwydd:  
Rwy erioed wedi ymddiddori mewn 
hanes, yn enwedig yr Hen Aifft.  
 
Fy hoff arteffact yw:  Y  
daflen bapyrws sy’n dangos swyn o 
Lyfr y Meirwon.  
 
Sut mae gwirfoddoli yn y 

Ganolfan Eifftaidd yn fy helpu: 

Mae gwirfoddoli’n fy helpu i reoli fy 

amser yn ddoeth, yn ogystal â'm 

galluogi i helpu eraill i ddysgu am 

hanes yr Aifft.  



… gwirfoddolwr tymor hir Hannah 
Sweetapple yn derbyn swydd fel Swyddog 
Addysg a Digwyddiadau Dros Dro…  

Darlithydd prifysgol a chefnogwr brwd y 
Ganolfan Eifftaidd, Ken, yn dod yn 
Rheolwr Mynediad i Gasgliadau.  

Llongyfarchiadau a chroeso i’n staff 
newydd. Gobeithiwn gwrdd â nhw’n 
llawn (yn eu geiriau eu hunain)  

Mae sawl aelod newydd wedi 
ymuno â thîm y Ganolfan Eifftaidd 
yn y misoedd diwethaf.  

Mae Angharad Gavin yn gyn-
wirfoddolwr a adawodd i weithio yn 
yr amgueddfa uchel ei pharch, 
Amgueddfa Stori Caerdydd. Rydym 
w r t h  e i n  b o d d a u  i ’ w 
chroesawu’n ôl fel Rheolwr ein 
Siop Anrhegion…  



 

Yn y 19eg ganrif, cafodd Syr Frederick Williams 
Trench, AS a milwr, y syniad o goffáu trechu’r 
Ffrancod yn Nhrafalgar (1805) a Brwydr y Nîl cyn 
hynny (1798) gyda phyramid grisiog (neu 
ziggurat) lle mae Sgwâr Trafalgar erbyn hyn. 
Byddai wedi bod yn uwch nag Eglwys Gadeiriol 
San Paul yn 364 modfedd, gyda 22 o risiau, un i 
gynrychioli pob blwyddyn o’r Rhyfeloedd 
Napoleonaidd. Codwyd Colofn Nelson yn lle. Ym 
1817, cynigwyd pyramid 205modfedd i goffáu 
buddugoliaeth Prydain ar gyfer Shooter’s Hill.  

Tua 1825, cynlluniodd Thomas Wilson godi 
beddrod ar ffurf pyramid ar Primrose Hill i fod 
yn lle gorffwys i hyd at 5 miliwn o breswylwyr 
Llundain, gan fod lle claddu’n hynod brin ar y 
pryd. Er na wireddwyd byth y cynllun hwn, 
adeiladwyd gerddi mynwentydd yn lle hynny, gan 
ddefnyddio llawer o elfennau Eifftaidd, ar gyfer y 
dylunio cyffredinol yn ogystal â’r beddau unigol. 
Y fynwent enwocaf yn eu plith yw Mynwent 
Highgate, a gynlluniwyd ym 1838. Mae’n 
cynnwys Rhodfa Eifftaidd.  

Cafwyd cynnig aflwyddiannus arall hefyd. 
Awgrymwyd y dylid adeiladu pyramid 
150moddfedd o uchder yn Hyde Park tua 80 o 

flynyddoedd ar ôl pyramid Wilson, i fod yn 
gartref i feddrod ac oriel gerflunio.  
 
Yn fwy diweddar, gellir gweld elfennau 
pyramidaidd yn nyluniad y Shard, sy’n 310m o 
uchder, a ddyluniwyd gan Renzo Piano ac a 
adeiladwyd yn 2012 yn Southwark. A bu 
Mastaba pinc llachar dros dro, a ddyluniwyd gan 
Christo ac a adeiladwyd gyda 7,000 o gasgenni 
olew, yn arnofio ar Lyn Serpentine Hyde Park 
yn ystod haf 2018.  
 
O leiaf mae gennym byramid gwydr yn 
Abertawe: Plantasia (a adeiladwyd ym 1990)!  
 
 
REFERENCE: 
Elliott, C. 2012. Egypt in England (English 
Heritage) 

 

 

 

 

 

Ysgrifennwyd gan: Sue Cane  



 

Croeso’n ôl i fy nghyfres popeth (neu bron 
popeth) y dylech chi ei wybod am: ! Yn y 
rhifyn hwn, byddaf yn trafod un o’r 
eitemau sy’n cymryd y lle canolog, balch 
ar y bwrdd deunyddiau. Bydd bron pob 
ymwelydd sy’n cymryd rhan yn y 
gweithgaredd bwrdd deunyddiau yn dysgu 
rhywbeth am yr ateg pen. Dyma 
wybodaeth ychwanegol er mwyn dangos 
cymaint rydych chi’n ei wybod bob tro y 
byddwch chi’n tywys ymwelwyr o gwmpas 
y ganolfan!  

Mae gan ategion pen sawl swyddogaeth, 
yn ymarferol ac yn grefyddol. Fel arfer, 
maent yn cynnwys darn uwch crwm lle 
mae’r pen yn gorffwys, wedi’i osod ar biler 
wedi’i osod mewn sylfaen gynhaliol. Roedd 
ganddynt yr un ffurf sylfaenol drwy gydol 
eu hanes hir, ac fe’u gwnaed yn bennaf o 
bren neu o garreg. Nid yn unig y gwnaeth 
yr ateg pen sicrhau ystum cymharol 
gyffyrddus wrth gysgu, ond roedd yn 
galluogi aer i gylchredeg o amgylch y pen, 
mantais fawr mewn hinsawdd cynnes iawn 
fel sydd gan yr Aifft.  

Mae’r ffaith bod gan hyd yn oed y beddau 
tlotaf yn Giza fricsen neu floc o garreg arw 
yn cefnogi pen unigolyn marw yn dangos 
pa mor bwysig oedd yr ateg pen. Rydym 
ni wedi dod o hyd iddynt mewn beddau 
ond hefyd yn nhai gweithwyr yn Deir el-
Medina. Mae gan lawer sydd wedi cael eu 
darganfod liain wedi’i lapio o amgylch y 
darn uchaf, i leddfu anghysur mwy na 
thebyg.  

Ni newidiodd y ffurf sylfaenol lawer drwy 
gydol ei hanes, er y cafwyd steiliau 
penodol ar gyfer cyfnodau penodol. Yn 
ystod yr Hen Deyrnas, fel arfer byddai 
coes rychiog ganddynt, ond yn ystod y 
Deyrnas Newydd, roeddent yn fwy 
cymhleth. Gallai’r dyluniadau hyn gynnwys 
pen y duw Bes (sy’n gwneud synnwyr gan 
mai ef oedd amddiffynnwr aelwydydd), 
neu gallant fod ar ffurf stôl a oedd yn 
plygu.  

Efallai un o’r ategion pen mwyaf hardd ac 
enwog oedd un Tutankhamun. Mae colofn 
ei ateg pen ifori o’i feddrod ef wedi’i 
disodli gan bortread o’r duw Shu, gan 
godi’r pen sy’n cael ei gynrychioli gan yr 
haul.  

Mae dau lew ar y gwaelod, i amddiffyn 
taith yr haul ar draws yr awyr. Fodd 
bynnag, nodwyd bod y llewod ar ateg pen 
Tut fel Aker, sef ymgorfforiad ddoe a 
heddiw.  

Yn symbolaidd, roedd yr ateg pen yn 
gysylltiedig â'r haul, a fyddai’n disgyn fel y 
pen bob nos ac yn codi gyda’r bore. Mae’r 
ateg pen yn cynrychioli arwydd hieroglyff 
akhet ar gyfer yr haul ar y gorwel. 
Dyletswydd Ra oedd taith yr haul a’i rôl 
oedd hwylio ar draws y nefoedd yn ystod y 
dydd yn ei gwch o’r enw “cwch y miliynau 
o flynyddoedd”, gan aileni ar godiad yr 
haul drannoeth.  

 

Ysgrifennwyd gan: Rhodri Protheroe-Jones 

(Bron) Popeth y dylech chi ei  



Sylwadau Ymwelwyr  
 

“Very interesting. I learnt some 
new things.” 

- Peter Sherlock, Dinas Powys. 

 

“It was amazin’!” 

- Libby Beynon, Swansea. 

 

“Very good museum.” 

- Henry & Alex, Reading. 

 

“Very informative, thank you! 
Great fun!” 

- Becki & Amanda, Swansea. 

 

[SGRIBLIAD HOLLOL  

ANNEALLADWY ] 

- Linda Milne, Cold Spring, New York. 

Lee Rayner ydw i a chyn i mi fod yn 

wirfoddolwr, des i i’r Ganolfan Eifftaidd am y 

tro cyntaf ar daith ysgol. Mwynheais i’r daith 
yn fawr ac yn hwyrach, penderfynais fynd yno 
eto ar gyfer profiad gwaith.  

Creais i lyfryn yn y Ganolfan Eifftaidd i gael 
mwy o wybodaeth am yr Eifftiaid, a oedd wedi 
fy helpu i gael fy mathodynnau ar gyfer Senet, 
y Bwrdd Deunyddiau a Mymïo. Fy hoff ran o’r 
llyfryn oedd y darluniad wrth ymyl yr arfau. 
Nesaf, roedd yn rhaid i mi gwrdd ag 
ymwelwyr. Yn gyntaf, roedd yn anodd i mi ond 
wrth i’r dyddiau fynd heibio, des i’n fwyfwy 
penderfyno i’w wneud. Mae hyn wedi rhoi hwb 
i'm hyder.  

O ganlyniad i’m hawtistiaeth, rwy’n ei chael 
hi’n anodd bod ymysg llawer o bobl nad ydw 
i’n eu hadnabod, ond diolch i’r Ganolfan 
Eifftaidd, rwy wedi magu llawer o hyder. 
Roeddwn i’n falch o weld rhyw un arall ag 
awtistiaeth yno. Hefyd, roedd yr aelodau o 

staff yn ddymunol a’r rheolwr yn gyfeillgar 
iawn. Roedd yr ymwelwyr hefyd yn gyfeillgar 

iawn. Gofynnodd un ffrind i mi, “beth yw dy 
hoff wrthrych yn yr oriel?” A’m hateb i oedd “y 
gyllell efydd”. Drwy wneud profiad gwaith 
yma, mae wedi gwneud i mi eisiau bod yn 
wirfoddolwr.  

New Kingdom Goddess - Black Granite (HOL) 
Gan Tom Clarke 



Mae’r llyfr hwn yn ystyried rôl a statws 
ysgrifenyddion y Deyrnas Newydd mewn 
cymdeithas drwy ymchwilio i fywydau 10 
unigolyn. Mae’r ymagwedd hon yn galluogi 
awduron i ddangos amrywiaeth y tasgau y 
byddai ysgrifenyddion yn ymgymryd â 

nhw yn ystod cyfnod penodol o hanes yr 
Hen Aifft. Mae’r rhagarweiniad yn trafod 
offer ysgrifennu, a’r tri phrif gategori o 
arteffactau ysgrifenedig yn y Deyrnas 
Newydd: papyri (a ddefnyddir ar gyfer 
testunau pwysig), ostraca (a ddefnyddir ar 
gyfer nodiadau a negeseuon), a byrddau 
ysgrifennu styco (y gell id eu 
hailddefnyddio, ac felly a oedd yn offer 
hyfforddi defnyddiol).  

Roedd Paheri yn ysgrifennydd mewn dwy 
ffordd wahanol: Byddai’n cyflawni gwaith 
gweinyddol pwysig fel cyfrifydd gwenith, 
ac yn dangos ei sgil fel artist a dyluniwr yn 
ei waith ar fedd ei dad-cu.  

Mae Senenmut yn adnabyddus i ni fel 
stiward yn aelwyd frenhinol Hatshepsut, 
ac yn Diwtor Brenhinol i’w merch, y 
Dywysoges Nefurere. Er gwaethaf gadael 
negeseuon ysgrifenedig helaeth, a dal 
sawl teitl, ni chyfeirir ato byth fel 
ysgrifennydd. Mae’n enghraifft o 
ddefnyddio llythrennedd fel rhan o system 
gyfathrebu diwylliannol ehangach, ac yn 
borth i’r cof hanesyddol.  

Roedd Tjanuni yn ysgrifennydd milwrol 
dan dri brenin, gan gael ei ddyrchafu i fod 
yn Oruchwylydd Ysgrifenyddion y Fyddin 
ac yn Gadfridog. Roedd yn ysgrifennu am 
lwyddiannau a buddugoliaethau milwrol, 
yn ogystal â chyflawni dyletswyddau 
gweinyddol ar gyfer y peiriant milwrol.  

Mae Amenemhat yn adnabyddus drwy’r 
graffiti a adawodd yng nghapel Saqqara, 

g a n 
fynegi ei ddicter cryf am ddiffyg sgiliau 
ysgrifennwyr graffiti blaenorol. Nid oedd 
graffiti’n cael ei ystyried yn weithgaredd 
chwyldroadol, ac mae tystiolaeth y cafwyd 

‘defod’ benodol ar gyfer graffiti yn ystod y 
cyfnod. Mae bedd Tutankhahum yn arwain 
at drafodaeth o lythrennedd brenhinol a 
llythrennedd menywod elît. Er gwaethaf y 
cyfoeth o offer ysgrifennu y daethpwyd o 
hyd iddo (gan gynnwys palet ifori a oedd 
yn eiddo i'w hanner-chwaer, y Dywysoges 
Meritaten), nid oedd ef na’i chwaer yn cael 
eu hystyried yn artistiaid nac yn 
ysgrifenyddion.  

Roedd Haremhab yn swyddog â theitl 
Ysgrifennydd Brenhinol a ddaeth yn frenin. 
Mae ei gerflun ysgrifennydd yn yr 
Amgueddfa Fetropolitan (Efrog Newydd) 
yn arwain at drafodaeth o’r genre penodol 

hwn o gerflunio.  

Roedd Dedia yn Brif Ddyluniwr i Amun. 
Gyda thîm o Deir el-Medina yn gweithio 
dan ei arweiniad, roedd yn gyfrifol am 
adfer cofadeiladau adfeiliedig yn Thebes 
yn dilyn cyfnod Amarna, pan oedd 
cyfeiriadau at Amun a duwiau eraill wedi 
cael eu difwyno.  

Roedd Inena yn gopïwr ac mae ei henw’n 
ymddangos yn aml ar bapyri amrywiol o 
gyfnod Ramses. Mae Hori yn ymddangos 
mewn llythyr ffuglennol a dychanol a 
gopïwyd yn helaeth, ac sy’n enghraifft 
ragorol o naratif epistolaidd o’r Hen Aifft. 
Mae'r llythyr yn cymharu arfer da a gwael 
yn sgiliau ysgrifennu a mathemategol dau 
ysgrifennydd. 

 

Ysgrifennwyd gan: Dulcie Engel  

Ancient Egyptian Scribes:  

A Cultural Exploration gan Niv Allon & 
Hana Navrati lova (Bloomsbury 
Egyptology Series)  



Rydym ni eisoes 
wedi cwrdd â'n 
cyn-wirfoddolwr 
Cat Lumb yn gynt 
yn y rhifyn hwn, 
ac rydym yn falch 
iawn ei bod wedi 
rhannu datganiad 
i'r wasg a lluniau 
gyda ni o brosiect 
a l l g y m o r t h 
c y f f r o u s  o 
A m g u e d d f a 
Manceinion, a 
ddechreuodd ym 

mis Tachwedd.  

Wrth i'r amgueddfa gael ei thrawsnewid yn 
llwyr, bydd orielau'r Hen Aifft ar gau tan 2021. 

Felly mae'n bwysig iawn i ymgysylltu ag 
ysgolion lleol yn ystod y cyfnod hwn.  

Mae shabtis o'r casgliad wedi cael eu hanfon i 
ysgolion mewn blychau a wnaed yn arbennig, 
gydag un label bach yn unig (llun 1). Y syniad 
yw y bydd disgyblion ac athrawon yn arwain 
eu haddysg eu hunain, gan guradu eu 
harddangosfa eu hunain.  

Hyd yn hyn, mae'r adborth gan ysgolion wedi 
bod yn gadarnhaol iawn. Efallai'r allbwn mwyaf 
creadigol yw gan ddisgyblion o Ysgol 
Uwchradd Parrs Wood: adeiladu beddrod cyfan 
i Seti I, a shabti Manceinion yw'r prif ffocws 
(llun 2). Mae'r athrawon yn ystyried hyn fel 
ffordd o dorri cyfyngiadau'r cwricwlwm a 
chyfoethogi profiadau plant.  

Ysgrifennwyd gan: Dulcie Engel 

Allgymorth Amgueddfa 
Manceinion: Shabtis 

mewn Ysgolion  



Yn y Tŷ Bywyd, fy hoff gist yw'r Gist 
Arfau. Dw i'n ei hoffi oherwydd bod yr 
arfau wedi'u cadw'n dda.  

Maent yn dangos pa mor wahanol y bu'r 
ymladd mewn thyfeloedd ychydig filoedd o 
flynyddoedd yn ôl, a sut ehangodd yr 
ymerodraeth Eifftaidd, gan amddiffyn ei 
hun rhag gelynion allanol.  

Mae ambell fwyell a chyllell yn y gist, sy'n 
dangos sut oedd y fyddin Eifftaidd yn 
dibynnu ar nifer fawr o droedfilwyr i ennill 
brwydrau, yn enwedig bwyellwyr.  

Mae'r rhan fwyaf o arfau wedi'u gwneud o 
efydd ac maent yn dyddio o'r Deyrnas 
Ganol. Dyma oedd yr Oes Efydd, cyn yr 
Oes Haearn. Mae'r lliw wedi pylu gyda'r 
blynyddoedd.  

Mae llawer o saethau, sy'n dangos yr oedd 
nifer fawr iawn o saethwyr yn fyddin yr 
Hen Aifft. Arhosodd dyluniad pen y 
saethau yn gyson drwy gydol y rhan fwyaf 
o hanes yr Hen Aifft.  

I gloi, mae'r Gist Arfau'n gyfareddol i mi 
am ei bod yn dangos pa mor soffistigedig 
oedd yr Eifftiaid yn y cyfnod hwn o'r Hen 
Fyd. Roedd yn golygu bod ganddynt fyddin 
effeithiol a fyddai'n gallu ehangu'r 
ymerodraeth a sicrhau eu bod yn para am 
filoedd o flynyddoedd.  

Ysgrifennwyd gan: Liam Thomas 



‘...casgliad o henebion Eifftiaidd a roddwyd gan yr 
Uwchgapten William Joseph Myers…. Mae llawer 
o'r arteffactau'n amhrisiadwy. Ni werthwyd yr un 

ohonynt’ (Verkaik 2018: 189, ar gyfoeth Coleg 

Eton)  

Hen foi Coleg Eton oedd William Joseph 
Myers a ddaeth yn swyddog yn y fyddin a 
chael ei ddyrchafu'n uwchgapten cyn ei 
farwolaeth ym Mrwydr Ladysmith yn Rhyfel 
De Affrica. Bu'n gwasanaethu yn yr Aifft 
rhwng 1882 a 1887 ac yn ystod y cyfnod hwn, 
magodd ddiddordeb cryf mewn Eifftoleg a 
feithrinwyd drwy ei gyfeillgarwch â'r 
Eifftolegwr o'r Almaen, Emile Brugsch, a oedd 
yn guradur cynorthwyol yn Amgueddfa Bulaq 
(sef rhagflaenydd Amgueddfa'r Aifft yng 
Nghairo). Mae dyddiaduron Myers yn gofnod 
o'i deithiau ef, o ddarganfyddiadau 
archeolegol y cyfnod, a chofnodion mwy 
personol, megis crwydro Ynys Elephantine 
gyda chopi o nofel glasurol Amelia Edwards 
o 1877, A Thousand Miles Up the Nile, a 
chrwydro ar ei fola mewn ogof yn yr , UDA) ar 
gyfer prosiect cydweithredol i greu catalog ar-
lein. Mae'r cytundeb rhwng Eton a'r ddwy 
brifysgol yn dyddio o 2anialwch â chrocodeilod 
wedi'u mymïo dros bob man. Teithiodd i'r Aifft 
eto ym 1894-7.  

Pwyslais ei gasgliad oedd yr elfen esthetig yn 
hytrach nag arwyddocâd archeolegol. Lliw a 
pherffeithrwydd oedd yr egwyddorion a oedd 
yn ei ysgogi. Mae'r casgliad yn enwedig o 
gyfoethog o ran faience o feninliniau'r8fed – 
22ain. Mae cyfres sydd bron yn gyflawn o 
fowlenni â dyluniad lotws o'r 18fed Brenhinlin 
ymlaen, ac ystyrir bod y cwpanau ar ffurf 
lotws ymhlith y ceinaf a ddarganfuwyd erioed. 
Fel y noda Reeves: ‘It was Myers’ good fortune 
to be in Egypt at a time when acquisition of 
objects on the antiquities market was legal and a 

wide variety of high-quality work was 

available’ (in Spurr et al 1999: 5)  

 

Ym 1895, cyfrannodd Myers at "Arddangosfa y 
Celfyddydau'r Hen Aifft" Clwb y 
Celfyddydau Cain Burlington, a phryd 
bynnag y byddai ar seibiant yn Eton, byddai 
wrth ei fodd yn dangos ei drysorau i 
ddisgyblion. Pan fu farw, gadawodd ei 
gasgliad Eifftaidd cyfan o tua 1,300 o 
arteffactau i'w hen ysgol, gan fynegi ei fod yn 
dymuno iddo gael ei drefnu fel casgliad 
addysgu. Ers hynny, mae rhoddion eraill wedi 
ychwanegu ato, ac erbyn hyn mae dros 2,100 
o eitemau yn y casgliad.  

Bellach, mae gan y casgliad enw rhyngwladol 
ac mae eitemau wedi'u harddangos dramor, 
gan gynnwys yn Amgueddfa Fetropolitan 
Efrog Newydd rhwng 2000 a 2001. Aeth tua 
150 o wrthrychau ar daith dros Fôr yr 
Iwerydd, gan gynnwys casgliad o gwpanau 
syfrdanol o hardd a phowlenni faience yr Aifft, 
ac addurniad dwyfronneg o electrwm a oedd 
yn hynod brin. Mae llyfr Spurr et al. o 1999 yn 
gatalog â lluniau ar gyfer yr arddangosfa 
benodol honno.  

Mae rhan arwyddocaol o'r casgliad Eifftaidd ar 
fenthyg ar hyn o bryd i Brifysgol 
Birmingham a Phrifysgol John Hopkins 
(Baltimore010 am 15 mlynedd.  

Mae Birmingham yn rhestru 543 o 
wrthrychau fel rhan o'r benthyciad hwn, 
wedi'u cartrefi dros dro yn Amgueddfa 
Archeoleg y Brifysgol. Derbyniodd Prifysgol 
John Hopkins 1,900 o arteffactau o Eton, ac 
mae tua 200 o wrthrychau yn cael eu 
harddangos yn Amgueddfa Archaeoleg JH.  

 Ysgrifennwyd gan: Dulcie Engel  



Yn y bedwaredd a'r pumed ganrif Oed Crist, roedd dwy 

hanner yr Ymerodraeth Rufeinig, y gorllewin (a oedd yn 
siarad Lladin) a'r dwyran (a oedd yn siarad Groegeg), yn 

dod yn fwyfwy annibynnol ar ei gilydd. Rheolid ymerodraeth 
y dwyrain o Gaer Gystennin, ac roedd yn fwy llwyddiannus 

yn economaidd nag ymerodraeth y gorllewin a ddechreuodd 

ddirywio. Cafodd Rhufain ei hysbeilio gan y Fisigothiaid yn 
410 OC. Bu ymerodraeth Fysantaidd (sef yr ymerodraeth 

ddwyreiniol) ar waith drwy gydol y Canol Oesoedd, nes i'r 
Tyrciaid ail-gipio Caer Gystennin ym 1453. Ond roedd yr Aifft 

eisoes wedi cael ei cholli i oresgyniadau'r Arabiaid rhwng 
639 a 642 OC. Daeth yr ergyd olaf yn 641 pan gafodd 

Alecsandria, y brif-ddinas, ei rhoi dan warchae ac yna 

ymosodwyd arni. Symudodd yr Arabiaid y brif-ddinas i ganol 
y tir i Fustat (bellach yn rhan o Gairo). Digwyddodd hyn yn 

ystod califfiaeth Umar. Daeth yr Arabeg i fod yn iaith 
bwysicaf yr Aifft, ac Islam yn brif grefydd iddi. Daw 

gwreiddiau Islam o'r tir a elwir heddiw yn Sawdi-Arabia, gan 

ddeilio o'r seithfed ganrif OC, pan ddatgelwyd y Qu'ran i 
Muhammed. Yn ystod yr oes Islamaidd gynnar ynyr Aifft, 

parchwyd rhyddid crefydd, ond bu'n rhaid i bobl nad 
oeddent yn Foslemiaid dalu trethi pen ac eiddo (jizya). Yn 

ystod rheolaeth yr Umayyad (661-750), gosodwyd trethi 
uwch.  

Y frenhinlin Arabaidd nesaf oedd califfiaeth yr Abbasid (750-

1258; 1261-1517), a fu'n rheoli'r Aifft o 750 tan 935. Fodd 

bynnag, bu'r Aifft yn rhan o'r frenhinlin Tulunid rhwng 868 a 
935, y frenhinlin Ikshidid o 935 tan 969, a'r frenhinlin 

Fatimid o 969. Roedd gan y frenhinlin ymagwedd oddefgar 
at bobl nad oeddent yn Foslem yn yr Aifft, ac ni throdd 

lawer o Eifftiaid at y sect benodol honno. Cafodd y 
wladwriaeth Fatimid ei hymgorffori yn y galiffiaeth Abbasid 

yn dilyn goresgyniad Saladin ym 1171. Saladin oedd 

sefydlydd y Swltaniaeth Ayyubid, â'i chanolbwynt yn yr Aifft. 
O 1250, rheolwyd yr Aifft gan y Swltaniaeth Mamluk, eto o 

Gairo. Parodd hyn tan i'r Otomaniaid goncro'r Aifft ym 1517.  

Celf Islamaidd Mae'r defnydd o ailadrodd a phatrymau 

yn nodweddiadol o gelf Islamaidd, sef dyluniadau geometrig 

a blodeuog, caligraffeg addurnol Arabaidd, yn ogystal â'r 

arabesque troellog a diddiwedd, sy'n symbol o natur 
drosgynnol ac annherfynol Duw. Nid yw portreadau o bobl 

yn gyffredin, gan yr ystyrir portreadau'r ffigwr dynol i fod yn 
ddelw-addolgar, er cânt eu portreadu ar ffurfiau bach 

seciwlar. Ceir anifeiliaid hefyd  ar ddarnau seciwlar.  

Amgueddfa Celf Islamaidd Cairo yw'r casgliad arbenigol 
mwyaf o gelf Islamaidd yn y byd, gyda mwy na 100,000 o 

arteffactau, ac mae gan y wefan luniau hyfryd o'r casgliad.  

Arteffactau'r Ganolfan Eifftaidd  

Yng nghatalog y Ganolfan Eifftaidd, mae 102 o eitemau 
wedi'u rhestru fel Islamaidd (mae 9 ohonynt wedi'u rhestru 

hefyd fel 'Islamic?'), ac mae 31 o eitemau wedi'u rhestru fel 

'Arab?'. Mae'r arteffactau'n cynnwys darnau o grochenwaith, 
darnau o waith gwydr, tecstilau ac eitemau bach a wnaed o 

haearn megis hoelion a phennau saethau, yn ogystal â dau 
ffiguryn o hwyaid a wnaed o gopr aloi ac amwled arian. Mae 

llawer o'r darganfyddiadau'n dod o gloddfeydd nas 

cofnodwyd yn Armant (mae AR yn nodi'r man tarddu) yn y 
1930au gan Robert Mond ac Oliver Myers, a oedd wedi 

gweithio ar y cyd ar sawl cloddfa. Er y byddai llawer o 
gloddfeydd yn canolbwyntio ar arteffactau Eifftaidd cynnar 

yn unig, mae'r cloddfeydd hyn hefyd wedi cadw 
darganfyddiadau o gyfnodau hwyrach.  

Mae amrywiaeth o eitemau Islamaidd yn cael eu harddangos 

yn y Tŷ Bywyd, gan gynnwys:  

CIST YSGRFIENNU: Llyfr bach â rhwymyn metal gyda 
darnau o'r Qu'ran o Armant  

Cyfeirir yn aml at y llyfr bach hwn fel hoff eitem gan 

wirfoddolwyr ac ymwelwyr, am y rheswm syml ei fod mor 

fach ac yn mesur 46mm o led pan fydd ar agor (23mm pan 
fydd ar gau) gan 25mm(uchder) a chan 7-8mm (trwch), 

gyda thudalennau sy'n 15mm (lled) gan 20mm (uchder).  

Mae'n cynnwys clawr metal colfachedig sy'n cynnwys 13 
tudalen y mae'r meingefn metal yn eu rhwymo. Mae clawr y 

llyfr wedi'i foglynnu â phatrymau geometrig sy'n cynnwys 
trionglau, cylchoedd, sêr a llinellau. Mae'r tudalennau wedi'u 

hargraffu ar y ddwy ochr. Canfuwyd testunau Arabeg wedi'u 

hargraffu yn yr Aifft sy'n dyddio'n ôl i'r cyfnod Fatimid (10fed 
ganrif, h.y. 600 mlynedd ar ôl i'r broses argraffu gychwyn yn 

Tsiena a 500 mlynedd cyn i'r broses ddatblygu yn Ewrop. 
Argraffwyd copïau lluosog o ddarnau o'r Qu'ran, gweddïau a 

swyn-ganeuon ar stribedi o 
bapur i fodloni'r galw enfawr 

am amwledau a swynoglau a 

oedd yn cynnwys y testunau 
hyn. Yn aml, byddai'r stribedi'n 

cael eu rholio i fyny a'u 
hamgáu mewn locedi. Wrth 

reswm, mae hyn yn atgoffaol o 

amwledau arysgrifenedig 
Eifftaidd hynafol a'r mezuzah 

(sef cost addurnol a oedd yn 

cynnwys sgrôl o femrwn gyda 
phenillion o'r Torah a 
byddai'n cael eu gosod ar 
gilbost) a ddefnyddiwyd gan 

Iddewon crefyddol.  

Mae enghreifftiau hwyr o'r amwledau coranaidd yn dyddio 
o'r 15fed ganrif. Yn enghraifft y Ganolfan Eifftaidd, ar 

ymylon pob tudalen, ceir arwydd sy'n cyfeirio at حزب hazb, 



sy'n rhan o'r Qu'ran, hanner hyd juz.' Mae pob hazb wedi'i 

greu gan bedwar chwarter, a elwir yn rubu3.  

Wrth ymyl y llyfr, ceir set ychydig yn fwy o ddarnau o'r 
Qu'ran o Armant (AR50/3539) a ddefnyddiwyd fel swynogl, 

ar ffurf darnau o bapur wedi'u plygu i'w cadw mewn cês 
lledr.  

PACHOS MATHEMATEGOL: Pwysau Arabaidd Gwydr o 

Armant  

Roedd pwysau gwydr yn cael eu defnyddio i fesur metalau. 
Mae gan rai pwysau arysgrifau gydag 

enw'r llywodraethwr lleol neu'r 
swyddog a oedd yn gyfrifol am 

fesuriadau. Mae'r math sydd gennym 

yn yr amgueddfa yn bwysau ar ffurf 
darnau o arian, a oedd yn cyd-fynd â 

phwysau gwerthoedd gwahanol, y 
gellid eu defnyddio i wirio ansawdd y 

darnau o arian a oedd yn cael eu 

defnyddio a diogelu rhag darnau ffug. 
Mae'n bosib yr oeddent yn cael eu 

defnyddio fel arian cyfredol hefyd. Yn ôl Carpenter (1951), 
datblygodd pwysau darnau o arian Umayyad o'r ecsagia 

Coptaidd (darnau o arian efydd a oedd yn bwysau) a oedd 
yn cael eu defnyddio yn yr Aifft ar gyrhaeddiad yr Arabiaid.  

PCIST ADDURNO CORFF: Darnau o freichledi gwydr  

Yn ystod y cyfnod 

I s l a m a i d d ,  b y d d a i 
menywod yn aml yn 

gwisgo sawl breichled, 

metal a gwydr, ar yr un 
pryd. Mae darnau o 

freichledi gwydr yn cael eu 
darganfod yn aml ar 

safleoedd domestig. Er ein 

bod yn gwybod bod 
breichledi gwydr yn cael eu gwisgo'n gynharach yn yr Aifft, 

roeddent fwyaf cyffredin rhwng 1100 a 1500 OC.  

Roedd y dechneg ar gyfer gwneud y breichledi di-dôr hyn yn 
cynnwys trydyllu pelen o wydr toddedig gyda rhoden fetel a'i 

throi i gynyddu'r cylchedd. Mae'r darnau sy'n cael eu 
harddangos yn dangos y defnydd o wahanol liwiau a 

phatrymau, gan gynnwys stribedi a smotiau a blodau ar 

arwyneb y freichled (a fyddai wedi cael eu hychwanegu'n 
hwyrach).  

Dyma dim ond ychydig o'r breichledi gwydr Islamaidd a 

restrir yn y catalog.  

CIST CROCHENWAITH: Conau/Llawfomiau Crochenwaith (?)  

Gwnaed yr eitemau hyn o grochenwaith llosgi uchel 
(crochenwaith caled), gyda phatrwm sy'n debyg i glwstwr o 

rawnwin. Cawsant eu canfod yn Armant gan Gymdeithas 
Fforio'r Aifft yn eu cloddfeydd rhwng 1929-1931. Roedd 

cardiau catalog cynnar iawn yn y Ganolfan Eifftaidd yn eu 

nodi'n llawfomiau a ddefnyddir yn "Rhyfel Nubia" yn y 19eg 
ganrif, ond mae'n bosib eu bod yn dyddio o ail ran y 12fed 

ganrif hyd at ddiwedd y 14eg ganrif. Mae'r gwrthrychau hyn 
wedi cael eu darganfod mewn safleoedd cloddio amrywiol yn 

yr Aifft Islamaidd. Nid yw swyddogaeth y "llawfomiau" yn 

glir, ac mae'n bosib y cawsant eu defnyddio fel cynhwyswyr 
ar gyfer mercwri neu sylwedd 

llosgadwy.  

CIST TECSTILAU: Darn o frethyn 
o'r Cyfnod Islamaidd Cynnar.  

Dyma stribed addurnol o wlân 

porffor a brown ar liain heb ei 
liwio. Mae llawer o decstilau 

cynnar wedi eu canfod yn yr Aifft, 

ac maen nhw wedi'u cadw'n 
gymharol dda: ‘Knowledge about textiles from the early days 

of Islam comes mainly from Egypt, where fragile materials, 
including linen, cotton, wool, and silk have been preserved 

in the dry soil as burial shrouds’ (hali.com). At hynny, ‘the 
fragments that have survived are… often dyed vivid colors. 

They demonstrate a well-developed textile technology 

notable for its use of complicated and richly colored 
designs’ (lacma.org).  

Mae gennym ddarn o frethyn Islamaidd â phatrwm, a 

chapiau Islamaidd amrywiol (megis W525) y gellir dod o hyd 
iddynt yn y droriau yn yr oriel. Mae gennym hefyd chwerfan 

gwerthyd o'r cyfnod, wedi'i harddangos yn y gist dechnoleg.  

 

  

 

 

 

 

 

SYLWER: Diolch yn fawr i Carolyn a Ken am eu 
cymorth, eu sylwadau a'u lluniau.  

 

Ysgrifennwyd gan: Dulcie Engel 
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Am ragor o wybodaeth neu 
i ymaelodi, cysylltwch â: 
Wendy Goodridge, Ysgrifennydd Aelodaeth:  
01792 295960 w.r.goodridge@swansea.ac.uk  

17 Ebrill 2019 - Dulcie Engel (TEC) 
 
Etifeddiaeth Eifftaidd Henry Wellcome  

15 Mai 2019 - Myfyrwyr Prifysgol Abertawe  
(Cyflwyniadau byr) 

12 Mehefen 2019 - Dr. Anna Garnett 
(Amgueddfa Petrie) 
 
Hanes Petrie byr  

Ar ddod... 

Mae'r digwyddiad yn dechrau am 7pm yn 
Creu Taliesin, Rhodfa Ystafell oni nodir fel 
arall.   
 
Gwiriwch wefan Cyfeillion y Ganolfan Eifftaidd 
am ragor o wybodaeth a rhagor o 
ddyddiadau:  
 
egypt.swan.ac.uk/about/friends-of-the-egypt-centre/ 

 

Roedd Dr Gobeil yn siaradwr dymunol iawn, ac 
roedd yn hynod ddiddorol gweld yr wybodaeth 
ychwanegol y gellir ei chael o safle a gloddiwyd 

Ysgrifennwyd gan: Sam Powell 

Deir el Medina 2.0 

Cédric Gobeil, Cyfarwyddwr, Cymdeithas 
Fforio'r Aifft  

16 Ionawr 2019 Hon oedd darlith gyntaf Dr Gobeil 
i'r Ganolfan Eifftaidd, a'i ymweliad cyntaf â Chymru. 
Dechreuodd weithio yn Deir el Medina (pentref 
gweithwyr a oedd yn gartref i'r rhai hynny a oedd 
yn gweithio ar safleoedd megis Dyffryn y 
Brenhinoedd a'r Breninesau, ac arhosfan cyffredin 
ar lwybr twristaidd Lucsor) yn 2011. Mae'r safle 
wedi parhau i ddatgelu llawer o gyfrinachau 
newydd gyda chymorth datblygiadau technegol.  

 

Yn benodol, amlygodd y drafodaeth hon y niwed i'r 
safle ers ei gloddi'n wreiddiol ac mae Dr Gobeil yn 
amcangyfrif bod rhwng 15% a 20% o'r waliau'n 
adfeilio. Yn sgîl hyn, un o nodau allweddol ei waith 
oedd creu rhaglen rheoli safle gynaliadwy ar gyfer 
yr ardal, yn ogystal â darparu gwybodaeth well i 
ymwelwyr. Roedd y gwaith yn canolbwyntio ar y 
tai, y capeli addunedol a'r beddau, ac er mai prif 
ffocws y gwaith oedd adfer a chadw, mae miloedd 
o wrthrychau a gollwyd neu a ddiystyrwyd gan y 
cloddfeydd gwreiddiol wedi cael eu darganfod. Yn 
ogystal, drwy ddefnyddio meddalwedd megis D-
Stretch (sy'n defnyddio dul l  addasu 
dadgydberthyniad digidol i wella lluniau), mae 
arysgrifau a manylion addurnol na welwyd o'r blaen 
wedi cael eu datgelu. Mae Mapio GPS (cyfeiriannu 
yn seiliedig ar loerennau) wedi'i ddefnyddio i 
gofnodi'r archaeoleg yn fwy cywir. Yn ogystal, mae 
rendro 3D gan gynnwys ffotogrametreg hefyd wedi 
galluogi cofnod rhithwir o'r safle.  
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Ganwyd Syr Hans 
Sloane yn Ulster ym 
1660, a bu farw yn 
Llundain ym 1753. 

Daeth yn ddyn hynod 
gyfoethog drwy ei 
waith fel meddyg i 
gy lchoedd uchaf 
c y m d e i t h a s ,  y n 
ogystal ag incwm o 
ystadau a gynhaliwyd 
gan gaethweision o 

Jamaica, rhent o dir yn 
Llundain a chyflogau o'r swyddi cyhoeddus a 
wnaed ganddo. Bu'n Llywydd y Gymdeithas 
Frenhinol a Choleg Brenhinol y Meddygon. 
Gwariwyd llawer o'i gyfoeth wrth gasglu. Yn 
wir, efe oedd mwy na thebyg yn berchen ar y 
casgliad mwyaf gan un unigolyn yn unig yn 
ystod y 18fed ganrif. Cafodd ei gasgliadau eu 
cadw yn ei gartref yn Chelsea ac, yn unol â'i 

ddymuniadau, fe'u prynwyd gan y Senedd 
wedi ei farwolaeth. Cafodd yr arteffactau eu 
symud i Bloomsbury a daeth yn sylfaen i'r 
Amgueddfa Brydeinig, a agorodd ym 1759 fel 
Amgueddfa Genedlaethol Gyhoeddus am 
ddim gyntaf (yn unol â dymuniadau Sloane yn 
ei ewyllys). Roedd ei wrthrychau hefyd 
ymhlith casgliadau craidd yr Amgueddfa 
Astudiaethau Natur (a agorodd ym 1881) a'r 
Llyfrgell Brydeinig (a agorodd fel sefydliad ar 
wahân ym 1973).  

Roedd ei gasgliad yn nodweddiadol o'r oes y 
bu'n byw ynddi: amrywiaeth eclectig o 
wrthrychau naturiol ac artiffisial, a elwir yn 
aml yn "hynodion", ynghyd â llyfrau a 
phaentiadau. Fel meddyg ifanc, gweithiodd i 
lywodraethwr Jamaica, ac yno dechreuodd 
gasglu enghreifftiau o blanhigion yn bennaf. 
Cofnododd y rhan a phlanhigion eraill yn ei 
Lysieufa, un o weithiau gwyddonol mwyaf 

syfrdanol y cyfnod. Pan ddychwelodd i 
Lundain, byddai'n defnyddio ei gysylltiadau 
cymdeithasol, masnachol a threfedigaethol i 
ehangu'r casgliad. Roedd hefyd yn casglu 

casgliadau pobl eraill. Cafodd llawer eu 
gwerthu neu eu rhoi iddo, neu eu prynu 
mewn arwerthiannau. Ei flaenoriaethau ef 
oedd gwarchod a chofnodi drwy ddosbarthu a 
labelu, yn hytrach na gwneud ei ymchwil ei 
hun.  

Mae ymweliad â chartref Sloane yn Chelsea 
gan y naturiaethwr o Sweden, Per Kalm, ym 
1748 yn rhoi blas ar faint ac amrywiaeth y 
casgliad: 'cwpan a wnaed o gragen crwban, 
malwod a nythod, cyrelau'n disgleirio drwy 
ddrysau cabinet gwydr, sgerbydau dynol a 
mymi o'r Aifft... asyn â stribedi stwffiedig o 
Benrhyn Gobaith Da a chychod pren o 
Ynysoedd y Caribî.'  

Mae'r Amgueddfa Brydeinig bresennol 

rhywfaint yn wahanol i'r un wreiddiol. Cafodd 
yr adeilad ei ddymchwel a'i ddisodli gan 
adeilad mwy yn y 1840au, wrth i'r casgliad 
ehangu'n sylweddol, gyda chaffaeliadau o 
gyrchoedd i'r Aifft, Gwlad Groeg, Rhufain ac 
Asyria er enghraifft. O gwpwrdd mawr iawn o 
hynod ion ,  dae th  yn  amguedd fa 
hollgynhwysfawr, a rhannwyd casgliad Sloane 
a'i ad-leoli i adrannau priodol yr amgueddfa.  

Mae Delbourgo yn portreadu'r dyn a'r oes, 
gan gyfeirio at faterion y cyfnod ac, yn 
benodol, y ddibyniaeth ar yr economi 
caethweision a gorymdeithiau gwladychol. 
Mae'n llyfr dymunol i'w ddarllen, gan gynnwys 
lluniau esboniadol a phlatiau sy'n dangos 
llawer o arteffactau Sloane, yn ogystal â'i 
gatalogau, ei labeli a'i flychau.  
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Darganfod defnydd modern ar gyfer 
pigment glas yr Hen Aifft Darganfuwyd bod 
gan y pigment glas llachar sy'n 4,000 oed 
(calsiwm copr silicad) a ddyfeisiwyd gan yr 
Eifftiaid briodweddau unigryw a allai lleihau 
treuliant ynni mewn adeiladau a chynyddu 

allbwn ynni solar. Mae hyn yn gysylltiedig â'i 
allu i ryddhau cynifer o ffotonau ag y mae'n 
amsugno.  

Efallai roedd mymi benywaidd 3,000 oed 
yn ddewines Mae astudiaethau diweddar o 
fymi â thatŵs cywrain a gafodd ei ddarganfod 
yn Deir ei Medina yn 2014 bellach yn awgrymu 
y gallai'r fenyw fod wedi bod yn gysylltiedig â 
defod ddwyfol, o bosib fel 'menyw ddoeth' 
uchel ei pharch neu ddewines. Mae'r tatŵs ar 
ei chorff yn cynnwys dyluniadau lotws neu 
fabwniaid, a llawer o lygaid wadjet.  

Datgelu 'bwth' dathlu Ramses Fawr yng 
Nghairo Mae bwth lle byddai Ramses II yn 
eistedd ar gyfer dathliadau, megis ei ŵyl 
goroni a'r ŵyl Sed (jiwbalî), wedi cael ei 
ddarganfod gan archaeolegwyr a oedd yn 
gweithio yn ardal ddwyreiniol Cairo, Matariya.  

Tystiolaeth o esgynfa yng nghloddfa a 
ddefnyddid i adeiladu'r Pyramid Mawr 
Mae gweddillion system esgyn sy'n 4,500 oed 
wedi cael eu darganfod yn Hatnub, safle 
cloddio hynafol yn yr Anialwch Dwyreiniol. 
Mae'n cynnwys grisiau gyda thyllau pyst. 
Byddai gweithwyr wedi tynnu blociau mawr o 
gerrig ar hyn yr esgynfa ar gar llusg, wedi'i 
atodi i byst pren â rhaffau.  

Mae technoleg newydd yn datgelu mwy 
am fymi Prifysgol Aberdeen Ganwyd Ta-
Kheru tua 750CC, ac mae ei mymi wedi bod yn 
Aberdeen ers 200 o flynyddoedd. Mae 
ymchwilwyr wedi defnyddio sganiau CAT a 
thechnegau delweddu i greu hologram o'i 
chorff, ac mae technegau adlunio wyneb wedi 
cael eu defnyddio i gael portread o'i golwg.  

Dewch â Charreg Rosetta yn ôl i'r Aifft!  

Mae Dr Tarek Tawfik, cyfarwyddwr-cyffredinol 
Amgueddfa Fawr yr Aifft ar ei newydd wedd 
wedi datgan y dylai'r Amgueddfa Brydeinig 
ddychwelyd Carreg Rosetta i'r Aifft. Mae wedi 
awgrymu y dylai'r Amgueddfa Brydeinig 

ddangos atgynhyrchiad rhithwir. Mae'r 
Amgueddfa Brydeinig yn dweud nad yw wedi 
cael cais gan Dr Tawfik. Carreg Rosetta yw un 
o'r arteffactau mwyaf eiconig sy'n cael ei 
arddangos yn yr Amgueddfa, ac ymhlith y 
mwyaf poblogaidd.  

Darganfod mymïod cathod a chwilod yn 
eich cerrig ger Saqqara Mewn bedd 
brenhinlin o'r 5ed ganrif ger pyramidau Giza, 
darganfuwyd eirch cerrig a oedd yn cynnwys 
dwsinau o gathod wedi'u mymïo, yn ogystal ag 
eirch cerrig bychan a oedd yn cynnwys chwilod 
wedi'u mymïo prin. Roedd hefyd 100 o 
cerfddelwau cathod pren euraidd, yn ogystal â 
cherfddelwau anifeiliaid eraill, amwledau a 
jariau canopig.  

Cliwiau i farwolaethau mamau yn yr Hen 
Aifft Mae darganfod bedd sy'n dyddio'n ôl 
3,700 o flynyddoedd ger Aswan sy'n cynnwys 
gweddillion menyw a oedd yn feichiog gyda 
babi bron cyfnod llawn wedi cael ei gyhoeddi. 
Mae dod o hyd i ffetws y tu mewn i fenyw o 
hyd o'r cyfnod hwn yn hynod brin. Mae 
arwyddion bod pelfis y fenyw wedi'i gamleoli 
(sy'n arwydd posib o ddiffyg maeth neu 
drawma yn ystod plentyndod), a allai esbonio 
ei marwolaeth.  

Datgelu bedd gan dîm o Ffrainc yn Al-
Assassif Mae'r bedd o'r 18fed Frenhinlin yn 
agos i Lucsor yn cynnwys dwy arch gerrig 
mewn cyflwr perffaith. Agorwyd un o flaen y 
wasg ryngwladol, ac mae'n cynnwys mymi 
menyw o'r enw Thuya. Darganfod cerfddelwau 
a thua mil o shabtis ar y safle.  



Mwy o feddau'n cael eu darganfod, y tro 
hwn yn Dahshur!  

Mae archeolegwyr Eifftaidd 
sy'n gweithio ym mynwent 
Dahshur ger Cairo wedi 
canfod wyth arch gerrig 
galch sy'n dyddio o tua 
300CC, ac sy'n cynnwys 
mymïod wedi'u gorchuddio 
â cartonnage wedi' i 

baentio.  

Sioe ffasiwn ar thema'r 
Hen Aifft Mae prif ddarlunydd Chanel, Karl 
Lagerfelt, wedi arddangos ei gasgliad 
diweddaraf yn Nheml Dendur yn yr 
Amgueddfa Fetropolitan, Efrog Newydd. 
Roedd y dillad yn cynnwys cadwyni coler 
gemog, wedi'u haddurno â blodau lotws, 
chwilod a phrintiau ankh. Roedd aur yn amlwg 
iawn hefyd. Gwisgodd y modelau golur llygaid 
yn y dull Eifftiaidd a chario bagiau nos siâp 
pyramidiau!  

Darganfod bedd "unigryw" yn Saqqara 
Mae bedd uwch-offeiriad, wedi'i guddio am 
4,400 o flynyddoedd, wedi cael ei ddarganfod. 

Mae'n llawn paentiadau wal a cerfddelwau 
syfrdanol, ac mae ei gyflwr o ran gwarchod yn 
rhagorol. Mae archaeolegwyr yn gobeithio dod 
o hyd i arch gerrig yr offeiriad.  

Darganfod bedd torfol dan ddŵr mewn 
cloddfa yn yr anialwch Yn Gebel El-Silsila 
yn yr Aifft Uchaf, mae archaeolegwyr wedi 
dod o hyd i 'gawl' o weddillion dynol yn y 
gloddfa 18fed Frenhinlin, sydd wedi llenwi â 
dŵr o ffynnon naturiol yn raddol. Rhaid 
pwmpio'r dŵr allan, a hidlo'r baw am esgyrn 
ac arteffactau.   

Caer dan ddaear yn y Môr Coch. 
Darganfyddiadau diddorol mewn dinas 
Rufeinig  

Mae cloddfeydd yn adfeilion Berenike 
Trogodytika wedi datgelu llawer o wrthrychau 

dros y blynyddoedd, gan gynnwys penglog 
eliffant.  

Bellach, mae archaeolegwyr wedi darganfod 
dannedd mewn byncer dan ddaear, yn ogystal 
ag ardal ffynnon fawr, sy'n awgrymu bod 
hinsawdd yr oes Helenistig yn fwynach na 
heddiw, gan wneud casglu dŵr ar raddfa fawr 
yn ymarfer gwerthfawr.  

Stŵr arch gerrig Amgueddfa'r Alban a'r 

Pyramid Mawr  

Mae awdurdodau'r Aifft wedi hel amheuon 
ynghylch dilysrwydd a dogfennaeth bloc o 
galchfaen yng nghanol arddangosfa newydd 
yng Nghaeredin. Mae'r amgueddfa'n honni y 
daeth peiriannydd Prydeinig ag ef yn ôl ym 
1872, gyda chaniatâd llawn ar y pryd. At 
hynny, mae'n dweud y gwnaed eirch cerrig y 
pyramid o galchfaen, ac nid gwenithfaen, fel a 
awgrymir gan awdurdodau'r Aifft.  

Beddrod teulu prin wedi'i ddarganfod 
mewn fila'r Deyrnas Newydd  

Mae'r fila yn Tell Edfu ac yn dyddio'n ôl i 1500
-1450 CC. Mae'n gartref i enghreifftiau 
cynharaf beddrod cyndeidiol, a'r enghraifft 

gyntaf i gael ei darganfod ers 80 mlynedd. 
Mae'n cynnwys lle tân bach a bwrdd offrymu, 
dau bedestal bach, sawl stalae, penddelw brin 
o gynfam a cherflun bach o ysgrifennydd ar ei 
eistedd.  

Yr Aifft yn adennill arteffact smygledig a 
ddarganfuwyd mewn arwerthiant yn 
Llundain  

Cafodd y gerfwedd garreg, sy'n dangos 
cartouche o Amenhotep I, ei ddwyn o 
amgueddfa awyr agored yn Karnak ym 1988 
a'i werthu ychydig fisoedd yn ôl.  
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