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 Myfyrdod ‘Ganol Gaeaf noethlwM’

Ym 1904 y cyhoeddwyd yr emyn Nadoligaidd traddodiadol ‘In the bleak midwinter’ yn Poetical Works, sef 
casgliad o waith yr awdures Christina Georgina Rossetti (1830–1894). Roedd hynny ddeng mlynedd ar ôl 
iddi farw, a William Michael Rossetti, ei brawd, a olygodd y gyfrol. Mae’n debyg i Christina ysgrifennu’r 
darn ym 1872 mewn ymateb i gais gan y cylchgrawn Scribner’s Monthly am gerdd Nadoligaidd. Fe’i 
defnyddiwyd am y tro cyntaf fel emyn yn The English Hymnal (1906). 
 Hanai Christina o deulu llengar. Yn ferch i Gabriele Rossetti, ffoadur o’r Eidal a ddaeth yn Athro’r 
Eidaleg yng Ngholeg y Brenin, Llundain, roedd o argyhoeddiad crefyddol Anglo-Gatholig dwfn iawn. 
Cyhoeddodd lyfrau barddoniaeth – grefyddol yn bennaf – a llyfrau defosiwn. Roedd ei brodyr Dante 
Gabriel, arlunydd a bardd, a William Michael, llenor a beirniad, ymhlith sylfaenwyr y Frawdoliaeth Gyn-
Raffaëlaidd, sef grþp o arlunwyr a sefydlodd gymdeithas ym 1848 i geisio adennill harddwch a symlrwydd 
y byd canoloesol. Enw cylchgrawn byrhoedlog y Frawdoliaeth oedd The Germ, ac ysgrifennodd Rossetti 
gerddi ynddo dan y ffugenw Ellen Alleyne. 
 Gwrthododd ddau gynnig i’w phriodi yn ystod ei bywyd a hynny am resymau crefyddol. Yn y 1870au 
bu’n gweithio dros y Gymdeithas er Hyrwyddo Gwybodaeth Gristnogol (SPCK). Yn anffodus, ni chafodd 
yr iechyd gorau yn ystod ei bywyd. Bu farw o’r cancr ar 29 Rhagfyr 1894.
 Cenir ei hemyn ar y dôn ‘Cranham’ o eiddo Gustav Theodore (von) Holst (1874–1934). Roedd Holst 
o dras Seisnig ar ochr ei fam a Swedaidd ar ochr ei dad. Hyd y Rhyfel Byd Cyntaf roedd yr enw teuluol yn 
cynnwys y ‘von’. Wedi’i hyfforddi yn organydd a thrombonydd, roedd yn ffigwr o bwys ym myd cerddoriaeth 
ysgolion uwchradd ac addysg uwch yn Llundain.
 Cyfieithwyd yr emyn i’r Gymraeg gan Simon Bartholomeus Jones (1894–1964). Mae pum pennill 
yn emyn gwreiddiol Rossetti a thri yn y fersiwn Gymraeg yn Caneuon Ffydd (Rhif 466). Bardd a golygydd 
a mab ieuengaf ond un teulu’r ‘Cilie’ oedd Simon Jones. Bu’n forwr yn þr ifanc ond ar ôl damwain ar fwrdd 
llong yn Buenos Aires, dychwelodd i Gymru a’i fryd ar y Weinidogaeth gyda’r Annibynwyr. Bu’n weinidog 
yn Lerpwl, Carno a Pheniel, Caerfyrddin. Roedd yn fardd coronog a chadeiriol a bu’n olygydd Y Genhinen. 
Golygwyd detholiad o’i gerddi a’i ysgrifau gan ei nai Gerallt Jones (tad Dafydd Iwan) a’i gyhoeddi ym 1966. 
 Mae rhythm rhydd y geiriau (Cymraeg a Saesneg) yn gofyn am addasiad o dôn Holst. Gwell trefniant 
yw un Harold Darke a gyhoeddwyd ym 1911.
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