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Pan fu David Davies Llandinam farw yn 1890, aeth ei holl ystâd i’w fab, Edward. Yn eu tro, 
etifeddodd plant Edward, sef Gwendoline, Margaret a David, y cyfan. Daeth David yn Aelod 
Seneddol Rhyddfrydol dros Sir Drefaldwyn fel ei daid, a daeth yn Farwn Davies o Landinam 
yn 1932. Ond, mae ei ddwy chwaer yn parhau’n adnabyddus hyd heddiw am resymau tra 
gwahanol.                          

Cafodd Gwendoline Elizabeth Davies ei geni ar Chwefror 11, 1882, a’i chwaer Margaret Sidney 
Davies ar Ragfyr 14, 1884. Derbyniodd y ddwy addysg dda yn Ysgol Highfield yn Hendon. 
Roedden nhw’n hoff iawn o gerddoriaeth a chelf ac fe deithion nhw’n helaeth yn Ewrop pan 
oedden nhw’n ferched ifanc, gan astudio celf yn yr Almaen a’r Eidal. 

Fe etifeddodd y ddwy chwaer £500,000 yr un ar ôl eu taid, David Davies, a chyn hir fe wnaethon 
nhw gychwyn prynu gweithiau celf.

Yn 1908 fe ddechreuon nhw gasglu gweithiau celf o ddifri. Yn ystod y chwe mlynedd cyntaf, fe 
gasglon nhw bron i gant o ddarluniau a cherfluniau, gan dderbyn arweiniad gan gynghorwyr ac 
arbenigwyr celf. Erbyn y flwyddyn 1913 roedden nhw wedi casglu digon o weithiau celf i gynnal 
arddangosfa yn Neuadd y Ddinas yng Nghaerdydd.        
    
Yn y blynyddoedd cynnar roedd eu chwaeth mewn celf yn draddodiadol, ac fe brynon nhw 
lawer o weithiau gan arlunwyr fel Turner, Corot a Millet i gychwyn. Ond yn 1912 fe ddechreuon 
nhw brynu gwaith Argraffiadaeth (Impressionism). Erbyn 1924, eu casgliad nhw o weithiau 
Argraffiadaeth Ffrengig oedd y mwyaf o’r fath ym Mhrydain.

Dros y blynyddoedd fe brynodd y chwiorydd Davies weithiau celf gan artistiaid byd-enwog fel 
Daumier, Carrière, Renoir, Manet, Augustus John, Cézanne, Botticelli, Van Gogh a Monet, wrth 
gwrs. Mae tair fersiwn i gyd o Lilïau Dŵr Monet yn rhan o gasgliad y chwiorydd Davies yn yr 
Amgueddfa Genedlaethol.           
                           
Yn 1920 fe brynodd y chwiorydd Davies Neuadd Gregynog ger y Drenewydd a’i droi’n ganolfan 
ar gyfer cerddoriaeth a’r celfyddydau yng Nghymru. Sefydlwyd Gwasg Gregynog ganddyn nhw 
yn 1922 hefyd. Am 20 mlynedd roedd Neuadd Gregynog yn llawn o gerddoriaeth, dodrefn drud, 
llyfrau wedi eu hargraffu â llaw o Wasg Gregynog, a chasgliad anhygoel y chwiorydd o weithiau 
celf. Sefydlodd Margaret a Gwendoline Gŵyl Gerddoriaeth Gregynog, gan ddenu enwau mawr i 
berfformio yno, gan gynnwys Vaughan Williams, Edward Elgar a Gustav Holst.

Darllenwch y darn canlynol am gefndir y chwiorydd Davies yn ofalus cyn cwblhau’r 
tasgau sy’n dilyn.
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Roedd y chwiorydd Davies yn Gristnogion amlwg, ac roedd gan y ddwy gydwybod cymdeithasol 
dwfn iawn. Fe wnaethon nhw gyfrannu llawer o’u cyfoeth tuag at achosion addysgiadol a 
chymdeithasol yn lleol ac yn genedlaethol. Fe weithion nhw fel gwirfoddolwyr i Groes Goch 
Ffrainc adeg y Rhyfel Byd Cyntaf, gan redeg cantinau bwyd i filwyr, ac adeg yr Ail Ryfel Byd 
cafodd Neuadd Gregynog ei throi dros dro yn gartref gwellhad i filwyr wedi eu hanafu.
 
Ni phriododd Margaret na Gwendoline erioed, a buon nhw’n byw gyda’i gilydd yng Ngregynog 
hyd nes i Gwendoline farw yn 1951. Yn dilyn marwolaeth ei chwaer, fe roddodd Margaret 
Neuadd Gregynog i Brifysgol Cymru yn 1960. Buodd Margaret ei hun farw yn 1963 yn Llundain, 
gan adael ei chasgliad celf anhygoel hi a’i chwaer fawr yn rhodd i Amgueddfa Genedlaethol 
Cymru.                                                    

Mae’r chwiorydd Davies yn cael eu cofio’n bennaf am eu cefnogaeth i’r celfyddydau yng 
Nghymru, am eu chwaeth arbennig mewn celf a cherddoriaeth, am eu synnwyr o gyfrifoldeb 
cymdeithasol, ac am fod yn ddwy ddynes alluog a mentrus oedd ymhell o flaen eu hamser yn 
hanner cyntaf yr 20fed ganrif.                                                          
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Tasg 1 – Ar ôl darllen y darn am gefndir y Chwiorydd Davies, ewch ati i greu map meddwl 
gyda 10 ffaith rydych wedi eu dysgu am Gwendoline a Margaret yn eich geiriau eich hun.

Tasg 2 – Nawr, trafodwch gyda’ch grŵp pa ffeithiau rydych chi’n credu sydd fwyaf diddorol am 
y Chwiorydd Davies. Ceisiwch raddoli’r ffeithiau, gan ddechrau gyda’r mwyaf diddorol.
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