
 

Nodiadau rhaglen R17 
 
Mae 2017 yn nodi canmlwyddiant y Chwyldro yn Rwsia. Mae sefydliadau celfyddydol ledled 

Cymru yn mwynhau tymor o berfformiadau a digwyddiadau yn y cywaith cyntaf o'i fath, sydd 

yn dal ffrwydrad cymdeithasol a diwylliannol y cyfnod, a chysylltiadau hanesyddol Cymru 

gyda Rwsia ar y pryd. 

 

Mae “Rwsia 17” - y tymor R17 - yn adlewyrchiad diwylliannol ar ganmlwyddiant y Chwyldro 

yn Rwsia drwy lygaid Cymru, ac yn digwydd mewn nifer o leoliadau amrywiol megis 

Canolfan Mileniwm Cymru, Amgueddfa Genedlaethol Cymru a Neuadd Dewi Sant. 

 

Pam Cymru? Mae cyseiniant hanesyddol cryf rhwng y chwyldro a thraddodiadau radical 

Cymoedd De Cymru. Cafodd gysylltiadau eu meithrin ar unwaith gyda'r Undeb Sofietaidd 

eginol: llythyrau a anfonwyd gan Lenin ei hun i lowyr y cymoedd a sylfeini y Blaid 

Gomiwnyddol gyntaf y DU a sefydlwyd yn y Cymoedd. Roedd Maerdy yn un lle oedd wedi ei 

ail-enwi yn "Little Moscow", y faner goch yn hedfan dros ben y pyllau, a magwyd y 

cydymdeimladau sosialaidd yn yr ardal nifer o undebwyr llafur Comiwnyddol pwysig. Mae 

haneswyr wedi nodi sut y dathlwyd y chwyldro Rwsieg yn unigryw yng Nghymru - a sut y 

teimlwyd ei ddylanwad am flynyddoedd yn ddiweddarach. 

 
 
Aileni Cenedl: Cymru, 1880-1980 gan Kenneth O. Morgan 
 
“Daeth anogaeth newydd anferth yn Rwsia gyda chwyldro Chwefror, a’i ddilynwyd gan un 
ym mis Hydref. Gwnaeth ennyn brwdfrydedd aruthrol ymysg glowyr Cymreig, gweithwyr 
rheilffordd, a gweithwyr dur. Ymddangosodd Cynghorau Milwyr Gweithwyr a yn y Rhondda 
wedi’u seilio ar y fodel Petrograd. Ailenwyd Maerdy yn ‘Little Moscow'; y faner goch yn 
hedfan dros y pyllau. Y llais mwyaf pwerus o sosialaeth Maerdy, oedd yn gweithredu o dan 
ffug-enw oherwydd ei weithgareddau gwrth-ryfel yng Nghymru ac Iwerddon, oedd Arthur 
Horner, a gafodd ei arestio a'i garcharu yn y pen draw am annog gwrthryfel. Yma, ac mewn 
agweddau eraill, roedd de Cymru yn ymddangos fel talwrn go iawn rhyfel dosbarth, canolfan 
o eithafiaeth neo-Bolshevist, yn 'El Dorado' ar gyfer pob rhywogaeth o ideoleg sosialaidd 
chwyldroadol.” 
 
 
Hanes Cymru gan John Davies 
 
“Roedd yr aflonyddwch yn y meysydd glo wedi ei annog gan y chwyldro yn Rwsia … "Nid 
oedd unrhyw le y tu allan i Rwsia lle gwnaeth y Chwyldro achosi mwy o lawenydd nag ym 



Merthyr Tudful,” cyhoeddodd y Merthyr Pioneer, a chanodd glowyr Rhydaman: "Gweithwyr 
Bro Aman/Atseiniwch hergwd nerthol Rwsia.” 
 
 
The Story of Wales gan Jon Gower 
 
“Roedd y chwyldro yn Rwsia a ddechreuodd yn 1917 yn cael ei ystyried yn eang fel galwad 
i'r gad gan weithwyr anfodlon ar hyd a lled Ewrop, a chafodd dderbyniad cydymdeimladol ym 
maes glo De Cymru." 
 
 
Gall effeithiau o’r syniadau a grëwyd gan y chwyldro yn Rwsia i'w gweld a’u teimlo yng 

Nghymoedd De Cymru blynyddoedd yn ddiweddarach - gyda'r chwyddiad mewn sosialaeth 

a chomiwnyddiaeth. Er enghraifft, mae Jon Gower yn dweud hyn am y 1930au: 

 

“Mae cwymp ymddangosiadol cyfalafiaeth yn ystod y Dirwasgiad wedi rhoi mwy o 
gefnogaeth i sosialwyr a chomiwnyddion yng Nghymru, a oedd ar flaen y gad pob protest... 
Roedd cymuned Maerdy yn pwyso cymaint i’r chwith ei fod yn cael ei adnabod fel 'Little 
Moscow’." 
 

Mae Noddwyr R17 yr actor arobryn a'r cyfarwyddwr Michael Sheen a chyfarwyddwr artistig 

y Theatr Mariinsky St Petersburg Valery Gergiev wedi estyn eu cefnogaeth i'r tymor. 

Meddai Valery Gergiev "Mae Canmlwyddiant y Chwyldro yn Rwsia yn amser i fyfyrio ac 

mae’r celfyddydau yn darparu cyfrwng delfrydol i archwilio'r digwyddiad hanesyddol pwysig 

hwn." 

 

 


