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Plentyndod yn Ystalyfera  

 

Ganed Wynne Islwyn Samuel yn Ystalyfera yng Ngwm Tawe ar 17 Hydref 

1911 (nid 1912, fel y mae sawl ffynhonnell yn dweud).  Yr oedd felly 

blwyddyn yn hŷn na Gwynfor Evans.  Ond doedd ei blentyndod ddim yn 

rhwydd.  Ac yntau heb gyrraedd saith mlwydd oed, fe gollodd ei dad a 

gafodd ei ladd yn ystod rhyfel y byd cyntaf, ychydig dros ganrif yn ôl.  Mae 

cofnodion y fyddin yn nodi bod Rifleman John Samuel wedi marw wrth 

frwydro yn Ffrainc ar 26 Mai 1918, ar ôl pedair blynedd yn y ffosydd.  Mae'n 

debyg taw yn ardal Béthune yn y Pas-de-Calais Nord y cafodd ei ladd, a 

hynny yn ystod ail gymal y Kaiserschlacht, sef yr ymosodiad gan yr 

Almaenwyr dan arweiniad y Cadfridog Ludendorff.1  Y canlyniad oedd i'w  

                                                           
1 Siân Dowling: sgyrsiau rhwng yr awdur â merch Wynne Samuel, Siân Dowling, Dydd Llun, 10 Medi 2018 a Dydd 

Llun, 1 Hydref 2018 yng nghanolfan Chapter, Treganna.  Rwy'n ddiolchgar iawn i Siân am wybodaeth hynod 
werthfawr, cywiro’r testun ac am fenthyg nifer helaeth o luniau a dogfennau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fam, Mabel Dorothy, adael yr ardal i ddilyn ei gwaith fel nyrs, yn gweithio 

yng Nghastell Nedd ac Ysbyty Treforys ble daeth yn fatron.  Mae'n bwysig 

nodi iddi gadw mewn cysylltiad â'r teulu, a helpu ei mab yn ariannol drwy'i 

hoes.2 

Nid plentyn amddifad oedd Wynne felly, fel mae rhai ffynonellau'n 

awgrymu.  Ond fe gafodd ei fagu gan ei dad-cu, tad ei fam, William Jones, 

gweinidog Soar, capel y Bedyddwyr yn Ystalyfera, a'i ail wraig Rachel Ann, 

a'u merch nhw, Eluned, un a fyddai'n agos iawn iddo.  Yn ôl y Parch. 
                                                           
2 Ibid. 

Roedd Wynne Samuel yn ddyn o ddawn aruthrol a aberthodd fywyd 

rhwydd er mwyn ei wlad.  Gweithiai galon ac enaid dros Gymru ers y 

tridegau cynnar - a bu'n dal wrthi tan fisoedd olaf ei fywyd yn 1989.  

Gwnaeth gymaint â neb i osod seiliau cadarn i'r Blaid yng nghymoedd y 

De yn ei dyddiau cynnar; cafodd ddylanwad cryf ar lywodraeth leol; ac 

fe'i hystyriwyd ar un adeg yn arweinydd y dyfodol.  Ond i raddau helaeth 

rydyn ni heb nodi a dathlu ei gyfraniad.    Mae'r deyrnged hon yn ceisio 

unioni'r cam. 

Gwladgarwr Arloesol - Cofio Wynne Samuel  
Teyrnged gan Dafydd Williams, Cadeirydd Cymdeithas Hanes Plaid Cymru 
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Rowland Jones mewn erthygl yn Seren Gomer, mae'n debyg taw ei dad-cu 

oedd wedi dewis ei enwau cyntaf, dau amlwg o lenyddiaeth Cymru - Wynne 

ar ôl Elis Wynne, Gwyrfai ac Islwyn, y bardd o Went - ac yn ôl un tyst, ar wal 

y gegin byddai tri darlun o arwyr ei dad-cu - Gladstone, Tom Ellis a Lloyd 

George.3  Collodd Wynne ei dad-cu pan oedd yn ddeuddeg, a symudodd o'r 

Mans i fyw yn Bryn Tirion, 55 Alltygrug Road, Ystalyfera, a nes ymlaen, 76 

Alltygrug Road.  Mae Rowland Jones yn sôn am y cyfnod caled yn ei 

ieuenctid, ac fel y rhoddodd hwnnw 'haearn yn ei waed, a chryfder i'w 

gymeriad': mae'n ddigon teg i nodi cryfder ei gymeriad, ond rwy'n cofio 

amdano'n ddyn â gwên ar ei wyneb bob tro. 

 

Aeth Wynne i Ysgol Gynradd y Wern, ac ymlaen i Ysgol Ramadeg Ystalyfera.  

Bu Ystalyfera unwaith yn gartref i'r gwaith alcam mwyaf yn y byd, a nes 

ymlaen i nifer o byllau glo - felly Cymru'r cymoedd diwydiannol oedd ei 

gynefin.  Roedd Wynne yn weithgar yn y capel, gan ddod yn ddiacon ac 

yntau ond yn ddwy ar hugain oed, ac yn gwneud ei farc yn gynnar fel 

pregethwr lleyg - arwydd cynnar o'i ddawn yn siaradwr a chyfathrebydd.  

Ond byddai hefyd yn ymddiddori mewn chwaraeon - pob math ar 

chwaraeon, medd ei ferch Siân:  drwy ei oes, roedd yn ddilynwr ffyddlon i'r 

Elyrch, a thîm rygbi Abertawe, y  Gwynion, ac ar ôl symud i Sir Benfro, y 

Sgarlets!  A chriced - fe ddaeth yn gricedwr da iawn (cysylltiad arall gyda 

Gwynfor Evans) - i'r fath raddau nes iddo gael cynnig i ymuno â staff 

proffesiynol Clwb Criced Morgannwg, rhywbeth na chafodd Gwynfor am wn 

i.  Llamodd calon y llanc, meddid, ond pan gyrhaeddai adref fe chwalwyd ei 

obeithion gan Rachel Ann, oedd yn anfodlon iddo ei dderbyn - roedd hi a'i 

bryd ar ei weld mewn gwaith parchus.  Neu fel y dywed y Parchedig Rowland  

                                                           
3  J. Rowland Jones.   'Islwyn Wynne Samuel Ll. M. (sic)  Llywydd Undeb Bedyddwyr Cymru, 1960-61.  Seren Gomer.  
Gwanwyn 1960 T5-6.  Mae hon yn erthygl bwysig a gyhoeddwyd pan ddaeth Wynne yn Llywydd Undeb Bedyddwyr 
Cymru, er ei bod yn cynnwys nifer o gamgymeriadau e.e. blwyddyn ei eni.  Nodaf y rheiny yn y Llyfryddiaeth islaw.  

 

 

 

 

Jones, 'Arbedodd hi ef rhag cymryd cwrs dieithr iawn'.  Yn lle hynny tua 1928 

fe ddaeth yn glerc cyfrifon (audit clerk) yn Neuadd y Dre, Abertawe - yn 16 

mlwydd oed. 

Ymuno â Phlaid Cymru 

Ychydig ar ôl hynny, fe ddaeth digwyddiad pwysig yn ei fywyd pan 

fynychodd gyfarfod cyhoeddus yn Ystalyfera a alwyd gan Blaid Genedlaethol 

Cymru, plaid newydd oedd wedi'i sefydlu ychydig o flynyddoedd ynghynt.  

Ac yng nghwmni grŵp o lowyr a gweithwyr tunplat fe ymunodd â'r mudiad 

newydd yma.  Tybed pwy alwodd y cyfarfod hwnnw, ac ar ba ddyddiad?  

Pwy siaradodd?  Rhaid ei fod ymhlith y cyrddau cyntaf i'w gynnal yng 

nghymoedd y De.  Rwy'n teimlo bron yn sicr taw'r trefnydd chwedlonnol, 

Oliver Evans, fyddai'n gyfrifol, ond does gen i ddim prawf o hynny.  Ond fe 

2.  Tacu, y Parch William Jones, gyda’i ferch Mabel, mam Wynne 
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wyddom gan JE Jones taw dyn o'r Owen Jones, a ddaeth wedyn yn rheolwr 

banc, a ymffrostiai iddo gofrestru Wynne yn aelod.4 

Beth bynnag fo'r ateb, does dim amheuaeth na fu hyn yn drobwynt mawr yn 

hanes y dyn ifanc hwn.  Daeth yn aelod o'r Blaid, ryw chwe blynedd cyn 

Gwynfor, a ymunodd yn 1934.  O hyn ymlaen, fe fyddai'n taflu ei hun i mewn 

i waith y mudiad cenedlaethol, ac fe fyddai ef ei hun yn ddylanwad 

sylweddol ar ei ddatblygiad wrth i'r Blaid geisio codi ei hun yng nghymoedd 

glofaol y De.  Mae rhaid bod Wynne yn un o'r cyntaf i sefyll yn agored yn 

enw Plaid Cymru mewn etholiad lleol yn y De.5  Yn 1935-36, meddai'r 

hanesydd Hywel Davies, gallai ysgrifennydd y Blaid JE Jones sôn am ddau  

ymgyrch etholiadol yn unig - a hynny mewn blwyddyn 'lwyddiannus'! : "Bu'n 

arwyddocaol bod y ddau wedi'u harwain gan fyfyrwraig, Cathrin Huws yng 

Nghaerdydd, ac arall gan aelod ifanc, Wynne Samuel, yng Nghwm Tawe."6  

Ac yn sgil y tân yn Llŷn ym Mhenyberth, trodd Wynne i'r Ddraig Goch i alw ar 

i'r Blaid weithio drwy baratoi dwys am yr etholiadau lleol.7        

 

Un dull o 'godi'r Blaid' oedd trefnu cyfarfodydd awyr agored, ac yn wir mae'n 

debyg y anerchodd Wynne un o'r rheiny yn Ystalyfera, ac yntau ond yn 17 

oed!8  Ond gallasai'r rheiny fod yn eithaf stormus, a dweud y lleiaf.  Pan 

gytunodd Gwynfor Evans annerch cwrdd o gomiwnyddion ar sgwâr 

Tonypandy yn 1937, fe ysgrifennodd Oliver Evans at Wynne i fynegi ei bryder 

fod 'Gwynfor is a little too gentle for a meeting of this sort'!  Fel arall oedd 

Wynne - un o fechgyn gwytnaf Plaid Cymru yn ôl cofiannydd Gwynfor, Rhys 

Evans.  Dyma'r cyfarfod, gyda llaw, pan daflwyd bricsen i gyfeiriad Kitchener  

                                                           
4 JE Jones.   'Tros Gymru: JE a'r Blaid'.  Gwasg John Penry, Abertawe (1970) Tudalen 105. 
5 Yr ymgeisydd cyntaf i sefyll dan nawdd swyddogol Plaid Cymru yn Ne Cymru oedd Morris Williams, golygydd y 
Welsh Nation yng Nghwm Rhondda yn 1933.  D Hywel Davies.   'The Welsh Nationalist Party 1925-1945: A Call To 
Nationhood'.  University of Wales Press  (1983).  Tudalen 149. 
6  Ibid.  Tudalen 149.  
7 Ibid.  Tudalen 208.   
8 Siân Dowling.  Op. Cit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Davies.  Caledodd Gwynfor ei hun maes o law, yn ôl pob tebyg, gymaint nes 

i'w ffrind mawr Dewi Watcyn Powell ei fedyddio'n 'Stalin'!9 

Cysgodion Rhyfel 

Dyma adeg pan oedd cysgodion yr ail ryfel yn dechrau crynhoi, ac yr oedd 

Wynne yn heddychwr cryf: diau y bu colli'i dad yn heldrin y Rhyfel Mawr yn 

ogystal â'i daliadau crefyddol yn atgyfnerthu ei safiad.  Yn fuan ar ôl i'r rhyfel 

dorri allan, bu'n gyfrifol am drefnu cyfarfod cyhoeddus mawr i wrthwynebu 

gwasanaeth milwrol gorfodol - cyfarfod dros y Sulgwyn, ar 26 Mai 1939, ble 

                                                           
9 Rhys Evans.  'Rhag Pob Brad'.  Y Lolfa (2005) Tudalen 49. 

 3.  Wynne y cricedwr, yn y rhes gefn tua'r dde ac yn dal y bêl: o'i flaen mae ei 

ffrind Llew 
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siaradodd arweinydd glowyr y De, y Comiwnydd Arthur Horner, yn ogystal â 

Wynne ei hun - ac araith rymus iawn oedd ganddo ef, yn ôl yr hanes.10   

Wrth gwrs, doedd e ddim yn hawdd arddel heddychiaeth y dyddiau hynny: 

yn 1940 collodd ei swydd gyda Chyngor Abertawe - y pris a dalodd am 

wrthod arwyddo datganiad yn mynegi cefnogaeth lwyr i'r rhyfel.  Mae rhaid 

y bu'n ergyd ofnadwy iddo'n bersonol - ac eto, go brin y byddai’r sawl oedd 

yn gyfrifol am ei erlid yn sylweddoli eu bod yn gwneud cymwynas fawr â'r 

mudiad cenedlaethol.  Oherwydd yn awr roedd rhywun o allu a 

phenderfyniad mawr yn rhydd i dreulio'i amser ar waith y Blaid!  Ystyriodd 

Gwynfor y dylid codi arian i brynu fferm i bobl ifainc fel Wynne weithio'n 

gydweithredol, fel y 'gellid dechrau ar y bywyd comiwnyddol newydd' 

(geiriau Gwynfor, ddim rhai fi!) - ond ddaeth dim o'r syniad hwnnw.11 

Gweithio i'r Blaid a Phriodi 

Ym Mis Medi 1940, ymddangosodd gerbron Tribiwnlys De Cymru ble cafodd 

ei gofrestru'n ddiamod yn wrthwynebydd cydwybodol.  Y mis canlynol, fe 

gynigwyd ei swydd yn ôl iddo; ond erbyn hynny roedd e wedi ymgysegru ei 

hunan i gwrs arall - un llawer nes at ei galon. Ac am ryw ddegawd wedyn 

gweithiodd yn drefnydd i Blaid Cymru yn y De.  Bu hefyd yn olygydd y Welsh 

Nation, papur misol Saesneg Plaid Cymru - gwaith sylweddol iawn yn y 

dyddiau hynny - ac yn cyfrannu'n rheolaidd i'r Ddraig Goch.  Mae'n amlwg 

hefyd wrth ohebiaeth Saunders Lewis y bu'n helpu trefnu ymgyrch y Blaid yn 

isetholiad Prifysgol Cymru yn 1943.  Drwy hynny, ym marn Gwynfor Evans 

ymhlith eraill, fe helpodd gynnal Plaid Cymru drwy flynyddoedd blin yr ail 

ryfel ac wedyn.  Er enghraifft, yn 1941, trefnodd cyfarfodydd protest yn 

erbyn y Llywodraeth am wrthod trefnu symud plant a theuluoedd o 

Gaerdydd ac Abertawe, fel y gwneid o ddinasoedd Lloegr.  Roedd Abertawe  

                                                           
10  JE Jones.  Op. Cit.  Tudalen 224 
11 Rhys Evans.  Op. Cit.  Tudalen 71. 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

wedi dioddef cyrch awyr enbyd ar dair noson ym Mis Chwefror 1941, a 

gweithiai Wynne am wythnosau wedi'r difrod yn helpu'r rhai oedd wedi 

dioddef.12 

Yng nghanol y rhyfel bu digwyddiad pwysig arall - ei briodas ym Mis 

Chwefror 1942 â Phyllis Lorraine Lewis o 23, Owen's Lane, Godre'r Graig.  

Doedd Phyllis ddim yn rhy hoff o'i henw enw cyntaf, meddai Siân - buasai'n 

well gyda hi cael ei henwi'n Frances, meddai!  Roedd y neithior yn y 

Mackworth, un o brif westyau Abertawe a safai yn y Stryd Fawr.  Bu cyrch 

bomio gan y Luftwaffe ar yr un diwrnod: aeth y brecwast priodas yn ei flaen, 

ond yn ôl  Siân fe ddaethpwyd â rhai pobl oedd wedi'u hanafu i mewn i'r 

                                                           
12 JE Jones.  Op. Cit.   Tudalen 284. 

4.  Bu farw Tacu yn 1923 - ergyd mawr i Wynne 

5.  Ein llun cyntaf o Wynne yn fachgen ifanc 
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gwesty ar y pryd.  Byddai Phyllis yn gefnogol i Wynne a'i waith dros y Blaid 

ymhob ffordd, ac mae gen i gof byw ohoni'n berson hawddgar a gosgeiddig 

dros ben. 

Erbyn hyn, roedd Cangen Ystalyfera o'r Blaid wedi tyfu i fod yr un fwyaf yn 

neau Cymru.13  Sefydlwyd swyddfa, Tŷ’r Werin, yn y dre a barodd am 

ddegawdau (trueni nad oes gen i lun!).  Defnyddiodd Wynne y troedle hwn i 

drefnu nifer helaeth o gyfarfodydd cyhoeddus yn yr ardal, ac efe'n ddi-ffael 

fyddai un o'r siaradwyr mwyaf nerthol ac effeithiol.  Yn ystod y rhyfel, 

trefnodd wrthwynebu trosglwyddo gweithwyr o Gymru i ffatrïoedd arfau ar 

draws Clawdd Offa ac arweiniodd nifer o ymgyrchoedd cenedlaethol o bwys 

- yn eu plith ymgyrch pwysig i gadw ar agor pwll glo yng Nghwmllynfell, a 

cheisio trosglwyddo perchnogaeth ohono i'r gweithwyr lleol eu hunain. 

Ethol yn Gynghorydd 

Tua 1946 agorodd un o themâu mwyaf arwyddocaol yn ei fywyd - ei 

gysylltiad â llywodraeth leol.  Cafodd Wynne ei ethol yn un o'r cynghorwyr 

lleol cyntaf Plaid Cymru yn Ne Cymru, a bu'n aelod o Gyngor Dosbarth 

Gwledig Pontardawe am nifer o flynyddoedd.  Tua diwedd y flwyddyn honno 

galwodd y cyn-arweinydd Saunders Lewis ar y Blaid i ymladd sedd Castell 

Nedd gyda Wynne Samuel yn ymgeisydd, ac aeth ymlaen i ddweud wrth DJ 

Williams, "Da iawn gennyf am eich gair da i Wynne fel siaradwr.  Clywais 

innau iddo annerch myfyrwyr Aberystwyth mewn dadl gyda Chomiwnydd, 

Idris Cox, a'i guro'n lan a gwneud argraff dda ar y myfyrwyr.  Ef a Gwynfor 

yw dau arweinydd newydd y  Blaid bellach."  Yn yr un llythyr, dywedodd fod 

cwynion nad yw Wynne yn canolbwyntio ddigon ar Gastell Nedd, a "gwell 

ganddo grwydro'r tu allan iddi."14   

                                                           
13 John Graham Jones.  'Samuel, Wynne Islwyn (1912-1989), swyddog llywodraeth leol, gweithredwr a threfnydd 

Plaid Cymru'.  Y Bywargraffiadur Cymreig.  Llyfrgell Genedlaethol Cymru. (2008)   
14 Emyr Hywel (Gol.)  'Annwyl D.J.: Llythyrau D.J., Saunders, a Kate'. Y Lolfa (2007)  Tudalen 122-123. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Tua 1926 - Wynne a'i gyfaill mawr 

Llew, y ddau'n aelodau o Blaid 

Genedlaethol Cymru yn Ystalyfera 

 7.  Wynne yn ddyn ifanc, 

adeg ei swydd gyntaf? 

 

8.  Gwnaeth Wynne 

argraff ddofn ar Blaid 

Cymru - erthygl o'r 

Ddraig Goch tua 1935, 

pan safodd yn 

ymgeisydd lleol dros y 

Blaid 
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Dim rhyfedd ei fod i ffwrdd o Gastell Nedd, achos wrth i'r rhyfel ddirwyn i 

ben, fe ddaeth yn fwy amlwg ar y llwyfan cenedlaethol. Mae JE Jones yn 

cofnodi y bu ef a Gwynfor yn annerch cadwyn o gyfarfodydd yn Sir Benfro 

ym Mis Tachwedd 1944 - yn Abergwaun, Tre-fin, Dinas Cross a Threfdraeth, 

y rheiny wedi'u trefnu gan DJ Williams.  Yna, yn un mis, cyfarfodydd yng 

Nghilfynydd a Phontypridd.15  Wynne safodd mewn isetholiad Seneddol yng 

Nghastell Nedd yn 1945, gan ennill 6,290 o bleidleisiau, 16.2 y cant ac felly 

digon i gadw ei ernes, rywbeth i'w ddathlu'r dyddiau hynny!16  Dyma, gyda 

llaw, fu'r tro cyntaf i Blaid Cymru ymladd etholiad Seneddol yn y De ers ei 

ffurfio ugain mlynedd ynghynt.17  Yn sgil hyn, penderfynodd rhoi ymgeiswyr 

mewn saith etholaeth yn yr etholiad cyffredinol cyntaf ar ôl y rhyfel a ddaeth 

yn fuan wedyn - tair yn y gogledd, tair yn y deheubarth diwydiannol a'r 

Brifysgol.  Ymladdodd Wynne yng Nghastell Nedd unwaith yn rhagor, gan 

ddal ei afael ar y rhan fwyaf o bleidlais y Blaid, er bod Rhyddfrydwr yn y 

maes y tro hwn, canlyniad sy'n cymharu'n ffafriol â'r rhai yn etholaethau'r 

Gogledd a ymladdwyd gan y Blaid nifer o weithiau erbyn hynny.18  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 JE Jones.  Op. Cit.   Tudalen 351.   
16 Dafydd Williams.  'The Story of Plaid Cymru'.  Plaid Cymru (1990)  Tudalen 13. 
17 D. Hywel Davies.  Op. Cit.  Tudalen 248.   
18 D. Hywel Davies.  Op. Cit.  Tudalen 249. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ond tamaid i aros pryd oedd y ddwy ymgyrch hyn i'r hyn oedd i ddigwydd y 

flwyddyn ganlynol, ar ôl i'r Dirprwy Brif Weinidog Clement Atlee wrthod hyd 

yn oed gymaint ag Ysgrifennydd Gwladol i Gymru.19  Yn gyntaf, aeth Wynne 

draw i etholaeth Ogwr i drefnu ymgyrch isetholiad ymgeisydd y Blaid Trefor 

Morgan, y gŵr busnes a chenedlaetholwr tanbaid a sefydlodd y cwmni 

yswiriant Undeb ac ysgol Gymraeg annibynnol.  Dyblodd y Blaid ei phleidlais 

i gael 5,685.  Roedd hynny ym Mis Mehefin 1946, ac mae'n amlwg bod 

Wynne wedi gwneud argraff ddofn - oherwydd efe a ddewiswyd i ymladd 

isetholiad yn Aberdâr ar gyfer isetholiad arall ym Mis Rhagfyr 1946, pan 

lwyddodd i ennill dros saith mil (7,090) o bleidleisiau, gan ddod yn ail a bwrw 

ymgeisydd y Torïaid, Lincoln Hallinan, i waelod y pôl.  Bu'r canlyniad hwnnw 

ymhlith y gorau y cafodd Plaid Cymru erioed - a hynny'n syth ar ôl holl 

broblemau'r rhyfel.   

 

                                                           
19 Rhys Evans.  Op. Cit.   Tudalen 114. 

 

 

9.  Ysgwydd wrth ysgwydd yn erbyn 

rhyfel - Wynne ac arweinydd y glowyr, 

Arthur Horner 
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Ymgyrchoedd y 1940au 

Does dim os na fu'r ymgyrchoedd heriol hyn yn sbardun mawr i ddatblygu'r 

Blaid yn ystod canol yr ugeinfed ganrif - yn enwedig yng nghymoedd y De.20  

Yn sicr, roedd yn gyfraniad sylweddol i dwf y Blaid o dan ei Llywydd ifanc 

newydd, Gwynfor Evans.  Fe fu Wynne yn fy marn i yn cyd-fynd â Gwynfor ar 

athroniaeth wleidyddol ac ar brif bynciau trafod y dydd.  Ond, fel y cawn 

weld, roedd ef hefyd yn annibynnol ei farn ac yn fodlon mynegi'r 

annibyniaeth honno'n ddi-flewyn ar dafod.  Roedd ef a'r economegydd a 

chyn-löwr DJ Davies am hybu polisi economaidd cydweithredol i danseilio 

cyfalafiaeth a'i thrawsnewid o'r tu fewn.21  Ysgrifennodd gyfres o bamffledi 

yn awgrymu ailstrwythuro’r economi ar ôl y rhyfel ar sail cydweithrediad22; 

un yn awgrymu achub y diwydiant alcam yn ogystal â'r llyfryn 'Transference 

Must Stop' yn 1943, yn gwrthwynebu'r polisi creulon o symud gweithwyr o 

Gymru'n orfodol.23  Drwy'r rhain i gyd, roedd yn amlwg yn ysu am i'r Blaid 

wneud ei marc a gweld cynnydd - ac yn frith drwy ei yrfa fe gawn 

enghreifftiau o'i ddiamynedd gyda methiant.   

Roedd Wynne yn ymwneud ag ymgyrch y Blaid i amddiffyn tir Cymru rhag ei 

gymryd drosodd i ddefnydd milwrol.  Roedd Cymru eisoes wedi colli miloedd 

o erwau mewn lleoedd megis Epynt yn ystod y rhyfel - ond daeth rhagor o 

fygythiadau wedyn gan Western Command  i ardaloedd cyfain, yn eu plith 

Llyn-y-fan, Tregaron a Thrawsfynydd.   Roedd arweinyddiaeth y Blaid, 

Gwynfor yn arbennig,  yn pwysleisio'r angen am sefydlu pwyllgorau 

amddiffyn lleol.  Braidd yn ddiamynedd oedd Wynne gyda'r strategaeth hon  

 

                                                           
20  John Graham Jones.  Op. Cit.   
21  Alan Sandry.  'Plaid Cymru: An Ideological Analysis'.  Welsh Academic Press (2011) Tudalen 55. 
22  Alan Sandry.  Op. Cit.  Tudalen 168. 
23  Alan Sandry. Op. Cit.  Tudalen 233.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ac (fel Kate Roberts hefyd) yn galw am 'weithredu'.24  Bu ef a DJ Williams yn 

annerch y Gynhadledd yn 1947 i fynnu 'gweithredu ymarferol' yn erbyn 

cynlluniau'r Swyddfa Rhyfel.  Mewn ymateb, ddechrau 1948, penderfynodd 

Pwyllgor Gwaith y Blaid na ddylid 'ildio'r un fodfedd' o dir yn Nhrawsfynydd, 

a Wynne yn darogan bod 'amser gweithredu'n agos'.25  Arweiniodd hyn i'r 

protest torcyfraith rhyfeddol gydag arweinwyr y Blaid yn eistedd i lawr i 

gau'r ffordd i mewn a mas o wersyll milwrol - a Gwynfor yn dangos ei fod yn 

gallu arwain gweithred o'r fath yn effeithiol dros ben.   

   

                                                           
24  Rhys Evans.  Op. Cit.  Tudalen 118. 
25  Rhys Evans.  Op. Cit.  Tudalen 121. 

 

10.  Protest Llyn-y-Fan Fach, Ionawr 1947 - ymladd i amddiffyn tir Cymru 
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Datblygu Gyrfa 

Ni wn beth yn gymwys oedd cyflog Wynne yn ystod y cyfnod hwn, ond go 

brin y byddai neb yn llwyddo'n byw'n fras arni!  Ac erbyn hyn roedd y teulu'n 

dri, gyda'u merch Siân wedi'i geni ym Mis Awst 1944.  Alla'i ond ddychmygu'r 

aberth yn ystod y blynyddoedd hynny - rhywbeth nad oedd rhaid erioed i mi 

ei brofi.  Efallai dyna paham y dychwelodd Wynne i weithio ym myd 

llywodraeth leol unwaith yn rhagor yn 1947, pan gafodd swydd gyda 

Chyngor Dosbarth Dinesig Pontardawe.26  A'r adeg honno hefyd, fe 

ddechreuodd astudio o ddifrif ar gyfer Diploma mewn Gweinyddiaeth 

Gyhoeddus ac yna'r gyfraith.  Roedd ei ddawn - a'i benderfyniad - yn glir.  Ac 

yntau'n ddyn teulu a rhagfarnau'r rhyfel yn dechrau colli'u min, aeth ymlaen 

i ennill graddau gan Brifysgol Llundain, sef Ll.B. ac Ll.M.: testun ei ymchwil ar 

gyfer y radd honno oedd 'Ymchwil Arbennig ar Ddeddf Uno Cymru a Lloegr 

1536'.  Gyda llaw, byddai Wynne yn treulio tipyn o amser yn Llundain, ble 

roedd Eluned, merch ei dad-cu, wedi setlo yn 80 Fairlop Road, Leytonstone 

E11.: byddai Phyllis a Siân yn aros yna hefyd yn bur aml.  Ac mae Siân yn 

olrhain yr hanes ohono'n ymweld â chornel Hyde Park, ac annerch y dorf yna 

ar ran achos Cymru!27   

 

 

 

 

 

 

                                                           
26  John Graham Jones.  Op. Cit.  
27 Siân Dowling.  Op. Cit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11.  Ysgol Haf Casnewydd, 1950 - Wynne (rhes ganol, ar y dde) ddim bellach ar 

staff y Blaid, ond yn dal yn ddylanwadol 

 

12.  Wynne ar gwrs gyda'r Blaid ym maenordy Cilfrew, 

Gŵyr yn 1953 
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13.   Wynne a Phyllis ar ddydd eu priodas yng nghanol y bomiau, 1942 

 

14.  Ar y clwt - llythyr Cyngor 

Abertawe yn ei ddiswyddo 

am ballu cefnogi'r rhyfel 

 

 

15.  Un o gynghorwyr Cyngor Dosbarth 

Gwledig Pontardawe - Wynne yn y rhes uchaf 

ar y dde 
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Er iddo sefyll unwaith eto yn Aberdâr yn 1950, gan ennill llai na hanner y 

bleidlais y cafodd bedair blynedd ynghynt, o hyn ymlaen roedd yn glir ei fod 

yn benderfynol o lwyddo'n broffesiynol a dyna le oedd ei ffocws.  Troad arall 

felly yng ngyrfa Wynne Samuel: o hyn ymlaen, cafodd y cyfle i ddatblygu ei 

ddoniau ym maes llywodraeth leol a'r gyfraith fel ei gilydd.  Ond roedd e'n 

dal yn weithgar gyda'r Blaid; ac ychydig wedyn, yn 1951, fe ddaeth 

gwrthdaro arall rhyngddo fe â'r arweinyddiaeth, Gwynfor yn benodol.  Yr 

achos y tro yma oedd yr ymgyrch Senedd i Gymru - a'r anghydfod yn rhagflas 

o ymrafael tebyg dri degawd wedyn adeg y refferendwm datganoli cyntaf.  

Achos y gynnen oedd dymuniad Gwynfor i hyrwyddo'r ymgyrch Senedd i 

Gymru drwy beidio â dodi ymgeisydd yn erbyn Aelodau Seneddol oedd o 

blaid yr ymgyrch.   Pan glywodd am y syniad hwn roedd Wynne yn gegrwth - 

yn dweud fod y polisi'n anymarferol mewn etholaethau fel Caernarfon a 

Meirionnydd ble roedd yr ymgeiswyr Llafur a Rhyddfrydol o blaid Senedd.28  

Bu rhagor o wrthwynebiad pan gyhoeddwyd y polisi newydd ddeufis wedyn, 

ym Mis Mehefin, o'r Gogledd a'r De fel ei gilydd.  Dim ond ar y funud olaf y 

tynnwyd yn ôl cynnig i'r Gynhadledd gan Bwyllgor Rhanbarth Gorllewin 

Morgannwg yn herio'r polisi - a hynny, meddai Wynne, 'yn unig o barch at 

Gwynfor'.  Ond parch neu beidio, mewn llythyr preifat at Ysgrifennydd y 

Blaid, JE Jones ar 14 Gorffennaf, 1951, taranodd Wynne yn erbyn y 

strategaeth gan fynnu bod Gwynfor wedi llunio 'ffars wleidyddol'.29  Ac 

mae'n debyg y cadarnhawyd y teimlad hwnnw pan ddaeth etholiad 

cyffredinol ym Mis Hydref 1951: fe gollodd y ddau Aelod Seneddol mwyaf 

tanbaid dros Senedd i Gymru, Megan Lloyd George yn Sir Fôn ac Emrys 

Roberts ym Meirionnydd eu seddi - er i Aelodau ar adain Gymreig y Blaid 

Lafur, Cledwyn Hughes a TW Jones.30 

                                                           
28 Rhys Evans.  Op. Cit. Tudalen 137. 
29 Rhys Evans.  Op. Cit. Tudalen 138. 
30 Rhys Evans.  Op. Cit. Tudalen 143 

Mae'n bwysig nodi bod Wynne wedi aros yn gyfaill gyda Gwynfor ac 

arweinwyr eraill y Blaid drwy hyn i gyd.  Ymlaen dair blynedd, at 1954, a bu 

pwyso trwm ar Wynne i sefyll unwaith yn rhagor yn Aberdâr, ble cafwyd 

isetholiad Seneddol arall ryw naw mlynedd ar ôl ei ymgyrch ysgubol ar 

ddiwedd y rhyfel.  Ond y tro hwn, gwrthododd yn bendant - a gallwn ddyfalu 

paham: roedd pob hawl gydag ef fod am ganolbwyntio ar ei yrfa broffesiynol 

a gwneud yn iawn am yr holl flynyddoedd tenau.  Er hynny, gwleidyddiaeth, 

neu'n hytrach achos Cymru, oedd wrth ei galon ac roedd yr ysfa hynny'n 

parhau.  Bu rhaid i Gwynfor Evans ei hun sefyll, ac yntau'n barnu nad oedd 

hanner mor boblogaidd ymhlith pleidwyr lleol â Wynne.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Rhys Evans.  Op. Cit. Tudalen 157. 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

16.  "Wynne a Gwynfor yw dau arweinydd y Blaid bellach" - Saunders 

Lewis, Rhagfyr 1944 
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Bargyfreithiwr  

Aeth ymlaen i gymryd doethuriaeth gan Brifysgol Iwerddon am thesis ar 

gyfreithiau cynhenid Cymreig Hywel Dda.  Yn 1956 fe gafodd ei alw i'r bar o 

Gray's Inn, ac yn wahanol i brofiad llawer, fe lwyddodd gael gwaith fel 

bargyfreithiwr newydd.  Ei fam, Mabel, gyda llaw, helpodd ef yn ariannol yn 

ystod y cyfnod hwnnw fel llawer gwaith o'r blaen.32  Erbyn hyn roedd e'n 44 

mlwydd oed - yn ddigon ifanc i ddewis gyrfa un ai yn llywodraeth leol neu yn 

y llysoedd.  Ond roedd gwleidyddiaeth yn dynfa barhaol: yn 1956, roedd e'n 

feirniadol tu hwnt o bamffledyn hirddisgwyliedig 'Save Cwm Tryweryn For 

Wales', oedd mae'n debyg yn frith o gamgymeriadau technegol.33 

Erbyn diwedd y pumdegau, roedd wedi sefydlu ei hun yn broffesiynol.  

Treuliodd ryw naw mlynedd yn gweithio'n fargyfreithiwr, er fel y meddai 

Siân, 'gwleidyddiaeth oedd ei beth ef'.  Cynigwyd iddo swydd gan Sefydliad y 

Cenhedloedd Unedig yn Genefa yn 1960 -  byddai derbyn hynny wrth gwrs 

wedi golygu symud o Gymru a holl ganlyniadau hynny, a diolch i'r drefn fe'i 

troes i lawr.  Yna yn 1964 fe'i penodwyd yn brif ddarlithydd yn y gyfraith yng 

Ngholeg Technoleg Chelmsford (nid Caer, fel y dywed un ffynhonnell), pan 

gafodd sefyll gydag Eluned unwaith yn rhagor.  Ond llwyddodd ddod yn ôl i 

Gymru'r flwyddyn wedyn drwy dderbyn swydd clerc y dre, sef prif swyddog, 

Cyngor Bwrdeistref Dinbych-y-Pysgod yng ngwaelod Sir Benfro.  Dyma ble y 

des i i'w nabod: roedd fy nhad i'n cadw'r borfa fowlio ar bwys cartref Wynne 

a Phyllis yn Gwernos, South Cliff Street.  Mae gen i gof clir o esgyn i lawr 

uchaf adeilad plaen i'w swyddfa yn y Norton, a'i golygfa dros Draeth y 

Gogledd, i drafod gwaith y Blaid.  Achos roedd Wynne yn dal yn weithgar yn 

wleidyddol - fe safodd chwe gwaith i gyd yn ymgeisydd Seneddol, tystiolaeth 

o'i bersonoliaeth benderfynol a chadarn.  Cafodd ei ddewis i sefyll ym  

                                                           
32 Siân Dowling.  Op. Cit. 

 
33 Rhys Evans.  Op Cit.  Tudalen 176. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merthyr Tudful yn 1960, ac yn dal i gael ei restru'n ddarpar ymgeisydd i'r 

etholaeth yng nghanol 196234; ond dywedir y bu rhaid iddo fe dynnu yn ôl 

oherwydd afiechyd - beth yn union, dwi ddim yn siŵr.  Fe gnociodd y Blaid ar 

ei ddrws unwaith eto i sefyll yn yr isetholiad yng Ngorllewin y Rhondda yn 

1967, ond gwrthod a wnaeth bryd hynny.35 

Er ei duedd i feirniadu, a gwrthryfela weithiau, roedd Wynne Samuel yn dal 

yn rhywun byddai Gwynfor a JE Jones yn ymddiried ynddo a throi ato'n 

rheolaidd - ac mae'n anodd ei roi mewn unrhyw focs cyfleus.  Weithiau 

byddai fel Wynne y rebel, weithiau fel cofgolofn arweinyddiaeth y Blaid.  Os 

oedd e'n rhan o'r grŵp clos oedd yn cynghori Gwynfor - Pwyllgor y Llywydd,  

  

                                                           
34 Archif Plaid Cymru.  'Llyfr Cofnodion y Gynhadledd'.  G194 Llyfrgell Genedlaethol Cymru.   
35 Rhys Evans Tudalen Op Cit.  Tudalen 291. 

                                                                                  

 

17.  Galw i'r Bar - Gray's Inn, 1956 
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18.  Ysgol Haf Pontarddulais 1962 - tu ôl i'r llenni, 'rhwystredigaeth a chynnen lond y lle' 

 

 



13 
 

Mae'n ddiddorol nodi bod un o'r grwpiau sbardun oedd yn frith yn y Blaid ar 

y pryd, y Belle Vue Group, wedi enwebu Wynne i'r Pwyllgor Gwaith yn 

1961.36  Roedd y grŵp hwn ymhlith y rhai o blaid gweithredu uniongyrchol 

yn erbyn boddi Cwm Tryweryn - a bu Wynne ei hun fel y gwelsom yn 

awyddus am ymgyrch cryfach er does gen i ddim cofnod ohono yn galw am 

weithredu uniongyrchol.   

Herio'r Arweinyddiaeth 

Er ei waith cyfreithiol, parhaodd Wynne i chwarae rhan flaenllaw yng 

ngweithgareddau Plaid Cymru.   Ym Mis Mai 1962, fe fu'n annerch 

cyfarfodydd ac yn ymgyrchu dros Islwyn Ffowc Elis, ymgeisydd y Blaid yn 

ystod isetholiad Maldwyn.37  Dri mis wedyn, yn ystod Ysgol Haf arwyddocaol 

ym Mhontarddulais yn 1962, traddododd ddarlith o dan y teitl 'Y Gwir 

Feddyginiaeth - Hunan Lywodraeth': roedd hon yn dilyn darlith gyfatebol a 

roddwyd (yn anfoddog braidd) gan Dr Gareth Evans ar feddyginiaeth hallt y 

pleidiau Seisnig.  Roedd hi'n gyfnod o dyndra, yn dilyn y ddarlith radio ar 

Dynged yr Iaith gan Saunders Lewis a'r aflonyddwch am sut i ymladd boddi 

Cwm Tryweryn bron â berwi drosodd.38  Dywed un oedd yna, Cynog Dafis, 

"Roedd rhwystredigaeth a chynnen lond y lle".39  Roedd hyn yn oed 

ddisgwyliadau y byddai Wynne yn herio Gwynfor am arweinyddiaeth y 

Blaid40, er ni welaf unrhyw dystiolaeth yn yr archif fod hyn wedi digwydd. 

Ond cafodd ei enwebu mewn etholiad tair cornel i fod yn Is-lywydd y Blaid 

yn erbyn Elystan Morgan, a welir gan nifer fel mab darogan sefydliad y Blaid, 

a'r rebel digyfaddawd Trefor Morgan.41  Wynne enillodd, prawf meddai un 

                                                           
36 Ibid. Tudalen 90. 
37 Llythyr gan Wynne Samuel at Emrys Roberts, 3 Mai 1962.  Archif Plaid Cymru. 'Llyfr Cofnodion y Gynhadledd'.  
G194 Llyfrgell Genedlaethol Cymru.   
38 Ceir un darlun byw o'r awyrgylch helbulus rhwng 1961 a 1962 gan Elystan Morgan yn ei hunangofiant 'Elystan  - 
Atgofion Oes', Tudalennau 122-126. 
39 Cynog Dafis.  'Mab y Pregethwr'.  Y Lolfa (2005)  Tudalen 109.   
40 Elystan Morgan mewn llythyr i'r awdur 30 Rhagfyr 2018. 
41 'Rhaglen Ysgol Haf a Chynhadledd Plaid Cymru'.  1962.  Archif Plaid Cymru.  G55 Llyfrgell Genedlaethol Cymru.  
Fe'i enwebwyd gan Ranbarth Gorllewin Morgannwg a Changhennau Ferndale a Llangennech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sylwebydd ei fod yn cyfuno diamynedd gyda'r arweinyddiaeth a gwasanaeth  

hir i'r mudiad.42  Mae'r realaeth fodd bynnag ychydig yn fwy cymhleth.  

Erbyn yr amser pleidleisio ac yn hwyr yn y dydd, yr oedd Elystan Morgan 

wedi tynnu ei enw yn ôl, gan adael ras glir rhwng Wynne a Trefor Morgan.43  

Enillodd Wynne yn rhwydd, o 73  i  23 o bleidleisiau44.   

                                                           
42 Alan Butt Philip.  Op. Cit. Tudalen 154. 
43 'Rhaglen Ysgol Haf a Chynhadledd Plaid Cymru'.  1962.  Traddodwyd y ddarlith am 10am, Dydd Mawrth, 7 Awst 
1962. 
44 'Llyfr Cofnodion y Gynhadledd'.  Archif Plaid Cymru.  G194 Llyfrgell Genedlaethol Cymru.  Bu enw Elystan Morgan 
yn dal ar y ffurflen gyfrif swyddogol o'r canlyniad ond nid ar y papurau pleidleisio. 

 

19.  Wynne yng nghanol ymgeiswyr a swyddogion Plaid Cymru, 1970.  O'r 

chwith i'r dde: Rhes flaen, Dafydd Elis Thomas, Dafydd Wigley, Gwynfor 

Evans, Euryn Ogwen Williams, Eryl Jones, Wynne Samuel, Stuart Neale; Rhes 

ganol, Alun Ogwen, Chris Rees, Harri Webb, D.J. Williams, Dafydd Huws, 

Gwynn Matthews; Rhes gefn, Tedi Millward, John Lazurus Williams, Nans 

Couch, Nans Jones, Elwyn Roberts. 
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Mae'n amlwg felly nad oedd ei ddiamynedd gyda'r arweinyddiaeth yn 

anfantais o fath yn y byd wrth dynnu pleidleisiau ei gydaelodau, er nad 

doedd eraill mor gefnogol.  Pan gyflwynwyd memorandwm i grŵp sbardun 

arall, y New Nation Group, ddwy flynedd wedyn, yn 1964, fe ddisgrifiodd fel 

hunllef y posibilrwydd y byddai "Elystan Morgan, Wynne Samuel neu rywun 

arall tebyg iddyn nhw, gwaeth na Gwynfor" yn ennill y llywyddiaeth.45  Rai 

blynyddoedd wedyn, yn 1968, pan oedd y Gynhadledd ar fin fabwysiadu 

polisi gwrth-Arwisgo gan Gangen Pen-y-bont, Wynne Samuel a'r Dr DJ 

Williams ddaeth i'r adwy i achub y dydd dros lein y Llywydd,46; ac eto yn 

1978, fe'i clywais yn dadlau'n gryf  wrth y Gynhadledd yn Abertawe yn erbyn 

newid geiriad amcanion cyfansoddiadol y Blaid.  Er y gwrthryfela achlysurol, 

does dim amheuaeth y bu Wynne Samuel hefyd yn gefnogol i lywyddiaeth 

Gwynfor Evans.  Y ffaith amdani yw nad yw'n bosibl dodi unrhyw label 

hawdd arno. 

Yn 1970, ac yn sgil cyffro'r cyfnod ar ôl isetholiad Caerfyrddin 1966 a'r 

Arwisgo, fe safodd dros y Blaid yn Sir Benfro.  Rwy'n cofio hyn yn dda, 

oherwydd rown i'n un o dri darpar darpar-ymgeisydd gerbron cynhadledd 

ddewis yn Hwlffordd (y llall oedd Richard Davies o Johnston, a fu nes ymlaen 

yn Is-Ganghellor Prifysgol Abertawe).  Ond roedd Richard fel minnau'n 

gwybod yn iawn  ein bod ni yno i wneud bach o ras ohoni, a doedd dim 

amheuaeth pwy oedd yr ymgeisydd i fod!  Ac ychydig dros hanner canrif yn 

ôl, yng nghanol Chwefror 1968, adroddodd y Tenby Observer bod Wynne, yn 

rhinwedd ei swydd fel ymgeisydd, wedi annerch y cyfarfod cyntaf erioed o 

Gangen Plaid Cymru, Dinbych-y-Pysgod yng ngwesty'r Royal Lion. Does dim 

amheuaeth na chafodd gryn ddylanwad: mae'r Cynghorydd Michael 

Williams yn adrodd fel yr oedd Wynne wedi 'strywio'i fywyd' drwy ei  

                                                           
45 Rhys Evans Tudalen 248. 
46 Rhys Evans, Tudalen 310.  Gweler hefyd Alan Butt Philip.  Op. Cit. Tudalennau 115-116. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

berswadio yn 1968 i sefyll dros y Blaid yn Ninbych-y-Pysgod!47  Jôc, 

gobeithio, achos hanner can mlynedd wedyn, mae Michael yn dal wrthi! 

Mentraf ddweud taw'r adeg hon a welodd Wynne ar ei anterth yn 

broffesiynol ac yn wleidyddol - yn arwain staff cyngor bach yn agos i galon y 

gymuned ac eto'n gymharol rydd i ymgyrchu dros y Blaid.  Fe'i gwelais ef fy 

hun yn cyfuno ei holl ddiddordebau - llywodraeth leol, cyfraith a 

gwleidyddiaeth - yn cynrychioli'r cyngor yn ei wisg gyfreithiol ym Mhafiliwn y 

                                                           
47 Sgwrs rhwng yr awdur â'r Cyng. Michael Williams.  Gwefan Cymdeithas Hanes Plaid Cymru 
(www.hanesplaidcymru.org). 

 

 

20.  Ymgeisydd Sir Benfro, 1970 
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De Valence yn Ninbych-y-Pysgod yn brwydro i gadw lein rheilffordd Doc 

Penfro ar agor, ac yn llwyddiannus - rywbryd yn y chwedegau hwyr, mae'n 

debyg. 

Er taw Sir Benfro oedd y sedd seneddol olaf iddo fe ei ymladd, fe barhaodd 

yn ffigur dylanwadol.  Yn ôl yr hanesydd Rhys Evans, fe roddodd 'gyngor 

amhrisiadwy o ddoeth' i Gwynfor yn ystod cyfri'r pleidleisiau yng 

Nghaerfyrddin ym Mis Chwefror 1974.  Roedd Gwynfor a Gwynoro Jones, yr 

ymgeisydd Llafur benben â'i gilydd, fel y cofiwch, a'r pumed cyfrif wedi rhoi 

mantais o dair pleidlais yn unig i Gwynoro.  Yng nghanol y tensiwn hynny, fe 

ddarganfuwyd un bleidlais (i Gwynfor) oedd heb gyrraedd y blwch 

pleidleisio; ac fe berswadiwyd Wynne Samuel i ddod bob cam o Ddinbych-y-

Pysgod i Gaerfyrddin i gynghori.48  Credai Wynne y byddai'n llawer gwell colli 

o dair pleidlais nag ennill o dair - oherwydd ei bod yn amlwg iddo erbyn hyn 

y byddai etholiad arall yn anorfod o fewn mater o fisoedd.  Gwrandawodd 

Gwynfor ar y cyngor, derbyniodd y canlyniad fel y safodd ar y pumed cyfrif, a 

Gwynoro aeth yn ôl i San Steffan - am ychydig o fisoedd.49  Ond erbyn Mis 

Hydref, Gwynfor aeth â hi, gyda mwyafrif swmpus hefyd. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Sgwrs rhwng yr awdur â'r Prifardd James Jones, Aberteifi, 5 Hydref 2018. 
49 Rhys Evans.  Op. Cit. Tudalen 350. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.  Llun arall o Ysgol Haf y Blaid, Casnewydd, 1950 - Rhes uchaf o'r 

chwith, Wynne Samuel, J. Gwyn Griffiths, D.J. Williams, Dan Thomas, ac 

yn eistedd, J.E. Jones, Gwynfor Evans ac O.M. Roberts 
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Roedd crefydd yn amlwg yn ei fywyd ers 

dyddiau'i febyd yng nghwmni ei dad-cu - fe 

ddaeth yn Llywydd Cymdeithas Bedyddwyr 

Gorllewin Morgannwg yn 1950 , ac yn 1960-

61, Llywydd Cymdeithas Bedyddwyr Cymru, y 

person ieuengaf erioed i ddal y swydd honno.  

Mae'n amlwg y bu disgwyl iddo droi i'r 

weinidogaeth yn ddyn ifanc fel ei dad-cu o'i 

flaen; ac roedd rhai, gan gynnwys ei weinidog 

yn Soar, y Parchedig Ifor Jones, yn mynegi eu 

siom na wnaeth hynny.  Nes ymlaen yn ei 

fywyd, fe brofodd un o'r digwyddiadau hynod 

hynny yn hanes crefyddol Cymru, sef rhwyg 

capel yn Soar, Ystalyfera.  Dywed Siân fel y 

ceisiodd Wynne gymodi yn ystod anghydfod 

trist yma, ond doedd ddim cytuno i fod; efallai  

y prysurodd hyn gau'r capel tua 1979.  Rywsut 

neu'i gilydd, llwyddodd Wynne i fod yn 

Ysgrifennydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn 

Ystradgynlais, 1952-54, a nes ymlaen yn aelod 

o Gyngor Cymreig y BBC.  A dyma'r amser i 

gofnodi'i ddiddordeb byw yn y celfyddydau, 

yn arbennig y theatr a'r opera. 

 

 

 

 

23.  Capel Soar, Ystalyfera 

22.  Wynne (uchaf ar y chwith), diacon yn Soar, 

Ystalyfera 

 

Diolchiadau 

Diolch arbennig i Siân Dowling, merch Wynne a Phyllis am ei chymorth a chydweithrediad caredig 

wrth roi manylion hanfodol am hanes y teulu a nifer helaeth o luniau; i'm gwraig Mari Evans am 

ddarllen proflenni, i Penri Williams, Pentyrch am drefnu'r lluniau; a hefyd i'r Athro Delme Bowen, 

Glanyfferi; Gwynn Bowyer, Caerfyrddin; Eluned a Keith Bush, Caerdydd; Helen Davies, Blaenffos;  

Cyng Peter Hughes Griffiths, Caerfyrddin; Cyng  Alun Llywelyn, Ystalyfera; Y Prifardd James Jones, 

Llandaf;  Elystan Morgan, Dole,  Ceredigion; Morys Rhys, Dinas Cross; Gareth Richards, Castell Nedd; 

y Parch Ivor Rees, Sgeti; ag Emrys Roberts, Caerdydd. 

 



17 
 

 

Cymdeithas Cynghorau Bro  

Credai'n angerddol yn rôl llywodraeth leol, ac yn sicr yn cytuno â'r 

athroniaeth o ddatganoli grym o'r canol i'r gymuned neu 'llywodraeth gan 

gymuned', i ddyfynnu teitl y llyfr dylanwadol gan Ioan Bowen Rees, gwr arall 

a gyfunodd oes o wasanaeth i lywodraeth leol gyda gweithgarwch ar ran 

Plaid Cymru.  Daeth penderfyniad y Torïaid i ddiddymu'r cynghorau llai fel 

rhan o'u cynllun ad-drefnu llywodraeth leol felly'n ergyd drom iawn iddo.  

Diflannodd hen gyngor bwrdeistref Dinbych-y-Pysgod.  Do, fe barhaodd â'i 

waith o fewn y drefn newydd, gan weithio'n ymgynghorydd cyfreithiol i 

Gyngor Sir Dyfed o'i ddechrau ym Mis Ebrill 1974.  Ond ym marn un oedd yn 

ei adnabod yn dda, y Cynghorydd Plaid Cymru Michael Williams o Ddinbych-

y-Pysgod, doedd ei galon ddim ynddo. 

Serch hynny, fe gafodd y cyfle i daro'n ôl dros ei egwyddorion a thros 

gymunedau Cymru - fel symbylydd Cymdeithas Cynghorau Bro a Thref 

Cymru, corff Cymreig annibynnol a gydlynai waith cannoedd o gynghorau 

bach.  Fel Wynne, roedd nifer cynyddol o bobl yn blino ar fethiant  NALC, 

cymdeithas cynghorau Lloegr a Chymru (NALC) oedd yn gyson yn 

anwybyddu anghenion arbennig Cymru.  Penderfynodd dau gynghorydd bro, 

Gwynn Bowyer o Gaerfyrddin a'r diweddar Isgoed Williams, Trawsfynydd 

fynd ati i drefnu cyfarfod i drafod yr angen am gorff annibynnol Cymreig.  Yn 

fuan iawn fe wahoddwyd Wynne i ymuno â'r pwyllgor cenedlaethol, yn 

gyntaf fel Trysorydd a nes ymlaen fel ysgrifennydd.50  Aeth ati i sicrhau twf y 

corff newydd Cymreig o'i sefydlu yn 1976, gan roi cyngor cyfreithiol am ddim 

a helpu'r egin newydd i ymwreiddio a ffynnu.   

 

                                                           
50 Sgwrs rhwng yr awdur â Gwynn Bowyer, Caerfyrddin, 15 Medi 2018. 

Dyma dystiolaeth un o'r cynghorwyr, Delme Bowen: 

"Ie, Wynne Samuel", meddai.  "Pan sefydlwyd Cyngor Cymuned Pontyclun o 

dan Blaid Cymru, gyntaf oll fe apwyntiwyd Wynne Samuel fel ein cyfreithiwr.  

Roedd ei ferch yn byw yn Meisgyn yr adeg hynny.  Fe allodd  safio £ miliynau 

o gostau i'r cyngor mewn achos lleol yn erbyn cwmni Ove Arap.  Gŵr craff â 

meddwl treiddgar."  Eglura Delme fel y ceisiodd y cwmni roi'r bai ar y cyngor 

am dirlithriad ym Mharc Ivor i mewn i'r afon Elai.  Dangosodd cyngor Wynne 

yn glir nad oedd y cyngor yn gyfrifol yn ôl amodau rhodd y tir i'r Cyngor; a 

nes ymlaen datgelwyd bod ffosydd cario dŵr wedi'u gosod ar gam gan y 

datblygwr, a hyn oedd wedi arwain at y tirlithriad.51  Ond un enghraifft yn 

unig yw hyn o'r achosion niferus ble rhoddodd Wynne gyngor cyfreithiol yn 

rhad ac am ddim i gynghorau bro ledled Cymru. 

       

     

 

 

 

 

 

 

    

 

                                                           
51 Cyng Delme Bowen.   E-byst i Eluned Bush, Ysgrifennydd Cymdeithas Hanes Plaid Cymru, 25 a 26 Medi 2018. 

       

24.  Un llais i Gymru - 

rhan o waddol Wynne 

i'w wlad 
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Does dim dwywaith nad oedd menter gyffrous Cymdeithas Cynghorau Bro a 

Thref Cymru wedi rhoi boddhad mawr iddo:  dywedodd wrth Isgoed yn 

ystod o'r teithiau mynych a wnaethom na fu erioed yn hapusach yn 

wleidyddol.52  Drwy gydol y cyfnod hwn, fe ballodd NALC ildio'i gafael.  Ond 

lawer nes ymlaen, yn 2002, cytunwyd i ffurfio un corff i gynrychioli'r 

cynghorau cymuned yng Nghymru, a'r canlyniad ddwy flynedd wedyn oedd 

sefydlu Un Llais Cymru / One Voice Wales - gwaddol oes o lafur gan Wynne 

dros lywodraeth gan gymuned. 

Erbyn hynny fodd bynnag roedd ef ei hun wedi ein gadael, heb weld cyflawni 

ei freuddwyd dros y cynghorau bro, na chwaith ennill datganoli a Senedd i 

Gymru, gweledigaeth ei fywyd.  Tua diwedd ei oes, roedd Wynne a Phyllis 

wedi symud i ardal Parc y Rhath, Caerdydd i fyw'n agosach at Siân.  Yna 

roedd yn dal i ymgyrchu nes i drawiad ei rwystro i raddau helaeth.  Mae Siân 

wedi dweud wrtha'i fel y byddai eistedd wrth ei deipiadur, yn ceisio'n ofer 

i'w ddefnyddio fel y buasai ers llawer dydd.  Ac yna y bu farw ar y 5ed o 

Fehefin, 1989; bu Phyllis fyw am ddeng mlynedd arall.   

Pwy felly oedd Wynne Samuel?  Un o gymeriadau mawr Plaid Cymru'n ddi-

os.   Mae sylwadau JE Jones yn ei weddu i'r dim: "Aberthai llawer ohonynt: 

colli'r gobaith am swyddi gwell oblegid eu haelodaeth o Blaid Cymru; 

wynebu eu difrïo dioddef rhyw erlid distaw.  Gwroniaid oeddynt."53  Rebel 

neu gefn arweinyddiaeth y Blaid: fe gewch chi benderfynu.  Yn sicr ddigon, 

un sy'n haeddu, ac a gaiff, lawer mwy o'n sylw, a'n diolch.  Heb amheuaeth, 

un a wnaeth gyfraniad aruthrol at fywyd cyhoeddus Cymru a'i mudiad 

cenedlaethol.  Hir gof amdano. 

                                                           
52 Gwynn Bowyer.  Op. Cit. 
53 JE Jones.  Op. Cit. 162.  ` 

 

Dyma fersiwn diwygiedig ac estynedig o'r araith i gyfarfod Cymdeithas 

Hanes Plaid Cymru a draddodwyd yn y Gynhadledd Flynyddol, Theatr 

Mwldan Aberteifi, Dydd Gwener, 5 Hydref 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.  Ysgol Haf y Fenni, 1946, gyda Wynne yn yr ail res 

 

Dafydd Williams yw Cadeirydd Cymdeithas Hanes Plaid Cymru ac yn gyn-

Ysgrifennydd Cyffedinol y Blaid 
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26.  Wynne yn annerch rali Senedd i Gymru, wrth ochr Gwynfor a 

Rhiannon, ond tybed pwy sy'n mwynhau'r mwgyn? 


