"Pe gallai'r grefft bensaern'iol wylo'r funud hon, capeli Cymru fyddai ei dagrau".
Syr Simon Jenkins, "The Times"
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Anghydffurfiaeth yng Nghymru
Yn dilyn y Diwygiad Protestannaidd yn Ewrop bu galw parhaus am fwy o ryddid i addoli ac yng Nghymru bu'r ymneilltuwyr yn
cwrdd yn gyfrinachol o oddeutu 1600 i glywed Gair D u w yn cael ei bregethu yn eu hiaith eu hunain, yn rhydd o hualau'r ddefod
eglwysig. Pan sefydlodd William Wroth yr eglwys annibynnol gyntaf yn Llanfaches, Sir Fynwy yn 1639, taniwyd gwreichionen a
ymledodd dros y mynyddoedd fel tan gwyllt er gwaethaf erledigaeth lem yr awdurdodau eglwysig. Cafodd yr enw 'anghydffurfiwr'
ei briodoli i'r offeiriaid eglwysig hynny a wrthodai gydymffurfio a'r Litwrgi Anglicanaidd yn unol a Deddf Unffurfiaeth 1662, a
chawsant eu gyrru allan o'r eglwys. Parhawyd i erlid yr Anghydffurfwyr hyn (neu'r Ymneilltuwyr fel y'u gelwid hefyd) a'r
gynulleidfa a'u dilynodd hyd at Ddeddf Goddefiad 1689 dan Gwilym o Orange. O hynny ymlaen, dechreuodd capeli ymddangos
ym mhob cwr o Gymru, a'r sawl gwahaniaeth barn ynghylch athrawiaeth ac arfer yn arwain at amrywiaeth eang o enwadau. At ei
gilydd, mae'n bur debyg yr adeiladwyd mwy na 6000 o gapeli yng Nghymru ac mewn nifer o drefi a phentrefi daethant yn galon
ac enaid y gymuned roeddent yn eu gwasanaethu gan amlygu ysbryd o annibyniaeth genedlaethol. Heddiw, o fod ar un adeg^
raddau helaeth yn elfen hanfodol o fywyd diwylliannol, gwleidyddol, addysgol a chrefyddol Cymru am fwy na 300 mlynedd, mae'r
capeli yn dirywio a nifer ohonynt yn sefyll yn anghofiedig a diymgeledd tra bod eraill wedi'u dymchwel eisoes. Mae'n sicr bod eu
pwysigrwydd hanesyddol yn gwarchod yr iaith Gymraeg a'r diwylliant cenedlaethol yn anfesuradwy ac fel cydnabyddiaeth o hyn y
cynhyrchwyd y gyfres hon o daflenni.
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Capeli a'u Gwahanol Fathau o Bensaerniaeth
Yn y 17eg a'r 18fed ganrif, ysguboriau a bythynnod wedi'u trawsnewid oedd y capeli cynharaf yn ami. Daeth y symbyliad am
godi capeli pwrpasol oddi wrth y bobl eu hunain ac ystyrir y ffurfiau a ddewiswyd ganddynt yn ami fel math unigryw o
gelfyddyd 'gyntefig' , er bod nifer ohonynt hefyd wedi'u cynllunio gan benseiri proffesiynol. Dyma rai o'r mathau y gallwch
ddod ar eu traws.
•

1800: Adeilad cynnar wedi'i godi'n bwrpasol gyda ffasad wal hir neu gynllun sgwar [A]

•

1830au: Capeli awditoriwm gyda ffasad taken

•

1840au: Y Dull Clasurol [C]

•

1850au: Yr Adfywiad Gothig [ C H ]

•

cl880: Cymysgedd Cynnar o Ddulliau [D]

•

cl890: Afradlonedd Fictoraidd mawr [ D D ]

[B]

H w n yw'r capel hynaf yn Llangollen, yn

4. Capel Cymraeg y
Bedyddwyr (Y Capel)

dyddio o 1773. Bellach mae'r capel yn dy

Adeiladwyd y capel hwn gan y Bedyddwyr

annedd.

1. Capel Pont Felin Hen
Newidiwyd blaen yr adeilad ond

6 . Eglwys Efengylaidd
Glanrafon (Annibynwyr gynt)

mae'r ffenestr ganol sydd ar y brig yn un

Cymraeg eu hiaith yn 1860 i eistedd cynulleidfa
o 400. Pan gaeodd y capel yn 1982 fe'i prynwyd

wreiddiol ac yn cyfateb i un debyg yn y cefn.

gan Gyngor Sir Clwyd a'i ddatblygu ar gyfer

Ar un adeg roedd gan y capel fynedfa ochr,

E C T A R C (Canolfan Masnach a Diwylliant

sy'n awr yn ffenestr ond yn dal i edrych yr un

Rhanbarthol Ewropeaidd). Yn ddiweddarach,

fatli a drws.

fe'i defnyddiwyd gan Gyngor Sir Ddinbych fel
Canolfan Groeso (y llawr gwaelod) ac fel
Llyfrgell Gyhoeddus (lefel yr oriel wreiddiol).
Yn ffenestri'r llyfrgell mae'r
manylion
gwreiddiol yn bresennol o hyd, ac mae tri
rhosyn mawr i'w gweld ar y nenfwd bwaog.
Islaw, roedd ffynnon ar un adeg ar gyfer bedyddio trwy drochiad llwyr.

I'r cliwith, saif ty sydd a'i

dalcenlun yn cwmpasu'r ty gwreiddiol 'un i
fyny, un i lawr' ar gyfer y pregethvvr teithiol.
O 1829 ymlaen tyfodd y gynulleidfa gymaint fel iddynt allu fforddio gweinidog
preswyl. Defnyddiwyd y capel gan y Methodistiaid Calfinaidd hyd at 1838 pan
adeiladodd y gynulleidfa gapel llawer rawy yn Sgwar Victoria (Rehoboth).

(.anal wnart

2. Capel Methodist Calfinaidd Rehoboth
Adeiladwyd yn 1836 a'i ehangu yn 1874. Yn
1846 sefydlodd aelodau'r capel

7. Capel Methodist Wesleaidd Saesneg
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berthynai i Eglwys Loegr), ac mae'r adeilad
yn dal i sefyll gerllaw (1) uchod. Credir mai
yn yr ysgol lion y tarddodd yr hwiangerdd
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cofnodion bedyddio yr achos, ac o dro i dro
arddangosir rhai ohonynt.

Caeodd y capel

yn 1982 pan ymunodd pedair cynulleidfa
Cymraeg eu hiaith i addoli yn Scion.

3 . Capel Cymraeg Methodist Wesleaidd Seion
Wedi'i adeiladu yn 1903 o garreg a brics
Rhiwabon, mae ganddo ffenestri Gothig. Yn
y festri, cedwir lluniad pensaer sy'n dangos
mai W.J.Morley & Son, cwmni o Bradford,
a luniodd yr adeilad. M a e tu mewn y capel
yn draddodiadol ei gynllun gydag oriel ar
dair ochr. Yn wreiddiol, roedd ysgoldy a thy
gofalwr gerllaw'r capel yn Stryd y Castell.
Defnyddiwyd yr ysgoldy ar gyfer ciniawau
ysgol i blant yr ysgol gynradd gyfagos. Yn y
1970au

gwerthwyd

yr ysgoldy

a

thy'r

5. Neuadd Goffa (capel Wesleaidd Saesneg gynt)
Pan adeiladwyd y capel hwn yn 1863 roedd
ynddo le i eistedd 150 o bobl. E r mai ond naw
aelod oedd yno ar y pryd, cyrhaeddodd y
rheilffordd i Langollen yn 1862 a'r disgwyl
oedd y deuai llawer o ymwelwyr yn sgil hynny.
Yn 1869 ychwanegwyd ysgoldy yn y cefn. Pan
agorwyd yr Eglwys Fethodistaidd Saesneg
newydd yn 1904 trawsnewidiwyd y capel yn
Neuadd Goffa gyda ffenestri i goffau aelodau

gofalwr, ac erbyn hyn Banc Westminster

amlwg o'r gynulleidfa. Fe'i defnyddir heddiw
ar gyfer digwyddiadau cymdeithasol y dref a'r

sydd ar y safle.

Eglwys Fethodistaidd.

Adeiladwyd y capel yn 1903 i gynllun Owen
Morris Roberts Porthmadog. M a e un o'r cerrig
sylfaen yn coffau William Williams a fu'n
gysylltiedig a sefydlu'r eglwys Annibynnol
gyntaf yn Llangollen. Yn 1904/5 cafwyd
Diwygiad yng Nghymru a phob canolfan addoli
yn gweld twf yn eu haelodaeth, ond erbyn y
1970au hwyr bu'n rhaid cau'r capel. Prynwyd y
capel gan yr Eglwys Efengylaidd yn 1981. Fel
yr awgryma'r enw, saif y capel gerllaw afon ac
mae'r gynulleidfa bresennol yn bedyddio
oedolion yn yr afon Ddyfrdwy.

Adeiladwyd y capel hwn yn 1903, eto i
gynllun W. J. Morley & Son, yr un cwmni
ag a ddefnyddiwyd gan y Methodistiaid
Wesleaidd Cymraeg ar gyfer eu capel hwy
(3). Roedd y safle yn rhodd gan weinidog
wedi ymddeol, Y Parchg. Sewell Haworth.
E f hefyd a dalodd am y tair ffenestr liw yn y
gromfan (apse).
Gwnaed y rhain gan
T h o m a s William C a m m o Smethwick.
Cysegrwyd y ffenestr ganol er cof am ei fab
Richard a fu farw'n 3 oed. M a e ' r adeilad
hwn, sy'n amlwg wedi'i gynllunio i edrych yn
debycach i eglwys na chapel traddodiadol, yn
dangos dylanwad G o t h i g cryf o ran ei
fanylion a'i feindwr tal.

8 . Capel Coffa Dr Pritchard (y Bedyddwyr
Saesneg)
Yn sefyll ar ochr arall yr afon adeiladwyd y
capel hwn, gyda rliai manylion Gothig, yn
1895 o wneuthuriad brics a charreg gan
John Wills o Derby. D r Pritchard (17961875) oedd y bugail o 1823 hyd at ei
farwolaeth. E f hefyd a sefydlodd Coleg y
Bedyddwyr yma yn Llangollen yn 1862
(mae'r adeilad
bellach yn Swyddfa
Ddosbarthu'r Swyddfa Bost ar yr A5). M a e
bedd D r Pritchard yn y fynwent sy'n perthyn
i'w capel blaenorol ar Grapes Hill. Cedwir
cofnodion y capel hwn yn yr amgueddfa leol.

