"Pe gallai'r grefft bensaerni'ol 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 Duw 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 i
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.
Darllen Pellach:

Anthony Jones, Welsh Chapels (argraffiad diwygiedig 1996, Alan Sutton Publishing Ltd)
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D. H u w Owen, Capeli Cymru 12005, Y Lolfa)

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 lei 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
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 ]
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Q Byddin yr
Iachawdwriaeth
Codwyd yr adeilad hwn yn
18^4 gan y Methodistiaid
Wesleaidd fel ysgol ddydd ac
fel capel ar gyfer siaradwyr
Saesneg. Byr fu oes yr ysgol
ac yn 1870 symudodd y
gynulleidfa Saesneg i'w capel
newydd ym Morfa Mawr
(Queen's Road). Bellach mae'r adeilad, a gafodd ei addasu yn ystod y 19eg
ganrif, ym meddiant Byddin yr Iachawdwriaeth - priodol iawn gan fod eu
sylfaenydd, William Booth, ar un adeg yn weinidog Methodist.

Q Seion: Annibynwyr
Agorwyd y capel Eidalaidd godidog
hwn yn 1878 ar gost o bron i £4,400.
Mae tu mewn y capel, a adeiladwyd i
eistedd 740, yn drawiadol o hardd ac
wedi'i addurno'n gelfydd. Un o'i
nodweddion mwyaf hynod yw bwau'r
oriel sy'n cael eu cynnal ar bileri main.
Mae'r ysgoldy o dan y capel a
chanddo'i fynediad ei hun o'r ochr.
Adeiladwyd Seion i gymryd lle'r capel
Annibynnol cynharach, adeilad sy'n dal
i sefyll yn Stryd yr Efail ac sy'n awr yn
bencadlys mudiad merched Cymru,
Merched y Wawr.

0 Cyn-gapel Presbyteraidd
(Methodist Calfinaidd) y
Tabernacl *

Mynegwyd consyrn i ddarparu capeli Saesneg yn
yr oes Fictoraidd gan y cynulleidfaoedd cyfredol
Cymraeg yn bennaf. Cynyddodd y pwysau wedi
dyfodiad y rheilffordd yn 1864. Mae'r adeilad
atyniadol hwn, dyddiedig 1870, yn adlewyrchiad
o'r consyrn hwnnw. Mae'n gartref i gynulleidfa o
Fedyddwyr annibynnol sydd a thraddodiad
efengylaidd cryf. Mae'r siop lyfrau Gristnogol
gerllaw yn cael ei rhedeg gan aelodau o'r
gynulleidfa.

St David's: Presbyteriaid
a'r Eglwys Ddiwygiedig
Unedig ar y cyd
Agorwyd y capel ar gyfer addoli yn y Saesneg
gan y Presbyteriaid yn 1872. Mae'r capel a'r
ysgoldy, sydd ochr yn ochr a'i gilydd, yn ffurfio
gr p o adeiladau atyniadol yn y dull Gothig
gyda thalcen blaen helaeth iawn. Yn 1984
ymunodd fel St David's gyda'r Eglwys
Annibynnol Saesneg a drawsnewidiwyd wedi
hynny yn Feddygfa'r Llan yn Stryd Portland.

Yr adeilad gwreiddiol ar' y safle hwn yn 1785
oedd y capel Methodist Calfinaidd cyntaf yn y
dref.
Agorwyd yr adeilad presennol, y
pedwerydd, yn 1880. Fe'i disgrifiwyd fel
adeiladwaith ar ffurf 'Lombardo-Eidalaidd'.
Gydag orielau ar dair ochr roedd yn gallu
eistedd 1100. Roedd yr ysgoldy ar y llawr
gwaelod o dan y capel. Mae'r gofgolofn o
flaen y capel o waith Mario Rutelli a fu hefyd
yn gyfrifol am gynllunio'r gofgolofn drawiadol
ar dir y castell.
Cynhaliodd y capel ei
wasanaeth olaf yn 2002 yn dilyn penderfyniad i ymuno a Chapel y Morfa (9),
yr Eglwys Bresbyteraidd Gymraeg arall yn y dref. Cynlluniwyd y Tabernacl
gan y pensaer toreithiog, Richard Owen o Lerpwl. E f hefyd a gynlluniodd
Seion (4), Alfred Place (6) a St David's (7).

i»l Canolfan Fethodistaidd
St Paul
Adeiladwyd capel mwyaf modern Aberystwyth yn
1992 ar safle cyn-gapel 1870 y Methodistiaid
Wesleaidd a ddymchwelwyd yn 1989. Y penseiri
oedd Cornfield, Crook & Walsh o West
Bromwich. Mae'n gartref i'r cynulleidfaoedd
Saesneg a Chymraeg fel ei gilydd, a gellir addoli
mewn gwahanol rannau o'r adeilad ar yr un pryd.
Mae'r Ganolfan ar ddau lawr, wedi'i gynllunio'n
chwaethus ac mae'n hyblyg. Mae'n cynnwys bar
coffi dyddiol a'i adeiladau'n cael eu defnyddio ar
gyfer ystod eang o weithgareddau'r capel a'r gymuned.

Cyn-gapel y
Methodistiaid Wesleaidd
St Paul
Adeiladwyd yr adeilad hardd hwn gan y
Methodistiaid
Wesleaidd
yn
1880.
Costiodd £5,900 ac roedd yn eistedd 700.
Y pensaer oedd Walter P Thomas o
Lerpwl. Mae taken y capel yn nodedig am
ei golofnau Corinthaidd blodeuog.
Yn
1904 agorwyd yr ysgoldy gerllaw. Caewyd
y capel yn 1992 pan symudodd y
gynulleidfa i adeilad newydd Canolfan
Fethodistaidd St Paul.
Tafarndy'r
Academy' yw'r capel a'r ysgoldy bellach.
Mae'n werth cael golwg y tu mewn i'r
dafarn lie mae nifer o nodweddion y capel
gwreiddiol wedi'u cadw fel ag yr oeddent.

Q Alfred Place: Bedyddwyr
Saesneg

Bethel:
Bedyddwyr
H w n oedd y trydydd capel
Bedyddwyr i'w adeiladu ar y
safle. Fe'i cynlluniwyd gan T E
Morgan, pensaer lleol a oedd yn
aelod o'r gynulleidfa. Agorwyd
y capel yn 1889 ac mae ei dalcen
addurnedig godidog yn
cydweddu'n dda a'r tu mewn
trawiadol a adeiladwyd i eistedd 750. Lleolir y fedyddfan dan ardal y pulpud.
Mae'r ysgoldy o dan y capel a gellir cael mynediad iddo o'r ochr.

* DS: Ers i'r daflen hon gael ei hargraffu, mae capel rhif 2, Tabernacl Aberystwyth, wedi ei ddymchwel

El Capel y Morfa: Presbyteraidd
(Methodist Calfinaidd)
Agorwyd yr adeilad Gothig hwn fel capel
Salem yn 1895 yn dilyn ymraniad pan
ymadawodd rhai o'r gynulleidfa a chapel
blaenorol Seilo. Fe'i cynlluniwyd gan y
pensaer lleol, T E Morgan. Ychwanegwyd ysgoldy yn y cefn yn 1898 ac
ychwanegwyd y transeptau at y capel yn 1907. Pan gaewyd drysau Seilo y:
1989, ymunodd y ddwy gynulleidfa yn Salem a gafodd ei ailenwi yn Cape
Morfa. Yn y cyfnod hwn gwnaed tipyn o newidiadau mewnol. H w n bell;
yw'r unig gapel Presbyteraidd Cymraeg yn y dref.

