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OWAIN LAWGOCH: YR ARWR SY’N CYSGU

THE SIR THOMAS PARRY-WILLIAMS MEMORIAL LECTURE 
AND THE 2017 ANNUAL EISTEDDFOD LECTURE

A. D. Carr

Abstract
This T. H. Parry-Williams Memorial Lecture was delivered at the 
National Eisteddfod in Anglesey in 2017. Owain Lawgoch or Owain 
ap Thomas ap Rhodri was the grandson of Rhodri ap Gruffudd, the 
youngest brother of Llywelyn and Dafydd, the last two Princes of 
Wales and was the last heir of the Gwynedd dynasty. Assassinated 
in France by an English agent in 1378, few in Wales would have 
seen him and it is therefore not entirely surprising that he joined the 
ranks of the Sleeping Heroes, those charismatic figures whose deaths 
could not easily be accepted and who were believed to be awaiting 
the call to return and restore the dignity of their peoples. These 
heroes included Arthur and Owain Glyn Dŵr in Wales, Frederick 
Barbarossa in Germany and Dom Sebastian, King of Portugal, killed 
in an attack on Morocco in 1578. Indeed, this belief in the return of 
a hero is known as Sebastianism and it also came to be tied up with 
the teaching of the twelfth-century Cistercian abbot Joachim of Fiore 
(1132–1202).

   
Yr Owain hwn yw Harri’r nawfed

Sydd yn trigo yng ngwlad estroniaid

Daw’r llinellau hyn o gân neu faled ‘Dechrau Darogan Myrddin’ a oedd yn cael 
ei chanu mewn ffeiriau a marchnadoedd mor ddiweddar â’r bedwaredd ganrif 
ar bymtheg ac a argraffwyd gan M. Jones o Gaerfyrddin.1 Mae gan bob cenedl 
chwedlau neu draddodiadau am frenin neu arwr sy’n cysgu mewn mynydd neu 
mewn ogof neu sy’n byw yn alltud yn disgwyl am yr alwad i ddeffro neu i ddod yn 
ôl i adfer rhyddid ac urddas ei bobl.

 Yr oedd hyn yn wir am Gymru lle ’roedd storïau am Arthur, am Owain Glyn 
Dŵr a hefyd am Owain Lawgoch yn cael eu hadrodd. Adroddid yr un un storiau am 
y tri chymeriad ond yr oedd Arthur a Glyn Dŵr yn fwy cyffredin gan fod y ddau 
yn fwy adnabyddus. Yn ôl un o’r hanesion hyn, sy’n dod o Droed yr Aur yn yr hen 
sir Aberteifi yr oedd Dafydd Meurig o Betws Bledrws a’i dad wedi ffraeo. Aeth 
Dafydd i Lundain gyda chriw o borthmyn ac ar y ffordd fe dorrodd ffon, rhywbeth 

1   Am y traddodiad hwn gweler John Rhŷs, Celtic Folklore: Welsh and Manx, 2 vols (Oxford: 
Clarendon Press, 1901), II, tt. 458–56, ac Edward Owen, ‘Owain Lawgoch – Yeuain de Galles’, 
Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (1899–1900), 6–105 (tt. 99–100). 
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angenrheidiol i borthmon. ‘Roedd y ffon yn un dda a barhaodd trwy gydol y daith. 
Holwyd Dafydd ar Bont Llundain am y ffon gan ddyn a gyfarfu yno ac ar ôl iddo 
ddweud ei hanes aeth y ddau yn ôl i lle ’roedd Dafydd wedi ei thorri a dechrau 
cloddio. Darganfuwyd grisiau a arweiniodd at ogof fawr.  Yn yr ogof eisteddai dyn 
mawr dros saith troedfedd o daldra wrth fwrdd ac ar y bwrdd ’roedd cleddyf mawr 
a phentyrau o aur. Esboniodd cydymaith Dafydd mai’r hen arwr Owain Lawgoch 
oedd y dyn; yr oedd ef a’i filwyr yn disgwyl am yr alwad i ddeffro ac achub Cymru. 
Ni fyddai’r Cymry byth yn colli unrhyw frwydr lle ’roedd Owain yn cario’r cleddyf 
mawr a oedd ar y bwrdd. Adroddid yr un stori am Arthur ac am nifer o gymeriadau 
eraill mewn gwledydd eraill; enghraifft o Loegr yw stori’r Pedler o Swaffham yn 
Swydd Norfolk.2

 ‘Roedd Owain Lawgoch, felly, yn arwr ac yn waredwr. Ond pwy oedd ef a 
sut y daeth i gystadlu ag Arthur ac Owain Glyn Dŵr? Cyn ateb y cwestiwn hwn 
mae’n rhaid i ni ystyried y syniad o’r Arwr sy’n Cysgu.3 Ni allai pobl dderbyn 
y ffaith fod arweinydd ac arwr carismataidd wedi marw; mae’n debyg ei fod yn 
cysgu neu yn cuddio neu yn crwydro’r byd yn disgwyl am yr alwad. Ceir digon o 
enghreifftiau, o Siarlymaen yn y nawfed ganrif, yr Ymherodr Frederick Barbarossa 
yn y ddeuddegfed ganrif, Syr Francis Drake yn yr unfed ganrif ar bymtheg a’r Tsar 
Alexander I o Rwsia yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Y term am y gred hon 
yw Sebastianaeth. Daw’r term o Dom Sebastian, brenin Portiwgal, a oedd wedi 
goresgyn Morocco yn 1578 ond wedi cael ei drechu a’i ladd gan y Moslemiaid. Nid 
oedd neb wedi gweld ei farwolaeth na’i gorff ac felly awgrymodd llawer nad oedd 
y brenin wedi marw ond ei fod yn cuddio neu yn cysgu yn disgwyl am yr alwad i 
ddod yn ôl i achub ei wlad. Yn 1580 collodd Portiwgal ei hannibyniaeth ac aeth dan 
reolaeth coron Sbaen; oherwydd hyn cysylltid Sebastianaeth â chenedlaetholdeb 
Portiwgal. Ar ôl i’r wlad adennill ei rhyddid dan deulu Bragança yn 1640 parhaodd 
y gred yn Sebastian yn nhrefedigaethau Portiwgal ac, yn wir, mae’n dal i ymddangos 
weithiau mewn rhannau gwledig o Brasil.4

Nid yw hyn yn beth hanesyddol yn unig. Hyd yn oed heddiw nid all pobl yn 
gallu wynebu’r ffaith fod arwr carismataidd neu eilun wedi marw. Pan foddwyd 
Kitchener yn 1916 credai rhai ei fod wedi mynd ar genhadaeth hynod o gyfrinachol 
i Rwsia. Pan fu farw’r Arlywydd Nasser o’r Aifft yn 1970 gorymdeithiodd 
miliynau trwy brifddinasoedd y byd Arabaidd yn gweiddi ‘Nid yw Nasser wedi 
marw’. ‘Roedd rhai yn credu am flynydddoedd fod Hitler a Martin Bormann wedi 
dianc i Dde America mewn llong danfor ar ôl yr Ail Ryfel Byd. A beth am Elvis? 
Dyna pam fod cyrff gelynion wedi cael eu dangos i filwyr ac weithiau i’r cyhoedd. 
Dangoswyd corff Llywelyn ap Gruffudd i’w fyddin gan Edward I cyn i’w ben gael 
ei roi ar Dŵr Llundain. Hyd yn oed yn yr ugeinfed ganrif arddangoswyd corff Che 

2    Am stori’r Pedler o Swaffham gweler Rhŷs, Celtic Folklore: Welsh and Manx II, tt. 466–67.
3    Am enghreifftiau eraill o’r Arwr sy’n Cysgu gweler Stith Thompson, Motif Index of Folk 

Literature (Copenhagen: Rosenkilde and Bagger, 1955), A571, A580, D1960–62. Cysylltir 
y gred yn aml â gwrthwynebiad aflwyddiannus i goncwest neu â cholli annibyniaeth; gweler 
Christopher Hill, ‘The Norman Yoke’ yn Puritanism and Revolution (London: Secker & 
Warburg, 1968), tt. 46–111 (t. 63).

4    Am Sebastianaeth gweler C.R. Boxer, The Portuguese Seaborne Empire 1415–1825 (London: 
Hutchinson, 1969), tt. 368–75.



20 Owain Lawgoch: Yr Arwr sy’n Cysgu

Guevara gan yr awdurdodau yn Bolivia. Ac yn y ganrif hon claddwyd corff Osama 
bin Laden yn y môr gan yr Americanwyr. Mae cwlt yn fwy tebyg o ddatblygu os 
yw’r arwr wedi marw ac wedi cael ei gladdu ymhell o’i gartref; bu farw Frederick 
Barbarossa, er enghraifft yn Asia Leiaf ar y ffordd i’r Groesgad, a bu farw Syr 
Francis Drake ar y Caribi ac fe’i claddwyd yn y môr. 

Mae’r Arwr sy’n Cysgu, felly, yn elfen gyffredin iawn; bydd yr Arwr yn dod 
yn ôl i 

achub y genedl gan sefydlu oes o gyfiawnder a heddwch. Mae gan Gymru 
hefyd ei thraddodiad proffwydol, fel y mynegwyd gan Sieffre o Fynwy yn y 
ddeuddegfed ganrif. Mewn corff o farddoniaeth broffwydol, y canu brud, mae 
beirdd wedi galw ar ryw arwr, y Mab Darogan, i ddod yn ôl at ei bobl i adfer 
eu hurddas, eu rhyddid a’u hunan barch. Yn aml iawn rhoddir yr enw Owain i’r 
Mab Darogan, ac oherwydd hyn mae Owain y beirdd wedi ei uniaethu ag Owain 
Glyn Dŵr a’r hen arwr proffwydol Owain ac weithiau ag Owain Lawgoch.5 Ceir 
traddodiad arall hefyd a oedd yn gyffredin yn Ewrop yr oesoedd canol.  Tarddai 
hwn o syniadau abad Sistersaidd o Calabria, Joachim o Fiore (1132–1202).6 
‘Roedd athrawiaeth Joachim a’i ddilynwyr yn edrych ymlaen at y mileniwm ac at 
ddyfodiad y Novus Dux (Arweinydd Newydd) neu waredwr neu at Ail Ddyfodiad 
Iesu Grist. Byddai hyn yn arwain at oes aur a hefyd at y frwydr derfynol rhwng da 
a drwg (Armageddon). Wrth gwrs, mae hyn yn grynodeb byr iawn o gorff cymhleth 
o broffwydoliaethau. ‘Roedd mudiad Joachim yn un o lawer o brotestiadau yn 
erbyn cyfoeth a grym yr eglwys a’r babaeth ac yn alwad i fynd yn ôl at burdeb a 
thlodi’r eglwys gyntefig.  

Gellir, felly, disgrifio Owain Lawgoch fel y Mab Darogan a hefyd fel etifedd 
proffwydoliaeth Sieffre o Fynwy a Novus Dux Joachim o Fiore, i gyd mewn cyd-
destun Cymreig, ac y mae’n bur debyg fod rhai, o leiaf, o’r cywyddau brud o’r 
bedwaredd ganrif ar ddeg wedi cyfeirio ato. Ond, wedi dweud hyn i gyd, pwy yn 
union oedd Owain Lawgoch, yr arwr carismataidd a oedd yn cysgu am ganrifoedd? 
Datryswyd y gyfrinach mewn cyfarfod o’r Gymdeithas hon yn Llundain ar 21 
Mawrth 1900, a chyhoeddwyd y ddarlith yn y Trafodion.7 Y ditectif oedd Edward 
Owen, gwas sifil yn Swyddfa India ac un o arloeswyr astudio hanes Cymru yn yr 
oesoedd canol. Yn ddiweddarach daeth Edward Owen yn ysgrifennydd cyntaf y 
Comisiwn Brenhinol ar Henebion Cymru. Mae rheswm arall am gofio Edward 
Owen pan mae’r Eisteddfod ym Môn; brodor o Borthaethwy ydoedd a dyma gyfle 
felly i anrhydeddu ysgolhaig o Fôn. Ceir nifer o gyfeiriadau o’r bedwaredd ganrif 
ar ddeg at ryw Owain Lawgoch. Tua 1370 cyhuddwyd rhyw Gruffudd Sais o Fôn 
o fod yn gefnogwr i Owain Lawgoch, ac yn 1372 mewn achos llys ym mrawdlys 
Sir y Fflint cyhuddwyd Ieuan, mab Rhys ap Roppert o fod yn fradwr ac o fod yn 
Ffrainc gydag Owain ap Thomas ap Rhodri neu Owain Lawgoch. Mae’r cyfeiriad 

5    Trafodir traddodiad y Mab Darogan gan Aled Llion Jones, Darogan: Prophecy, Lament and 
Absent Heroes in Medieval Welsh Literature (Cardiff: University of Wales Press, 2013); gweler 
hefyd M. Enid Griffiths, Early Vaticination in Welsh with English Parallels (Cardiff: University 
of Wales Press, 1937). 

6    Norman Cohn, The Pursuit of the Millennium; Revolutionary Millenarians and Mystical 
Anarchists of the Middle Ages (London: Paladin, 1970).

7    Owen, ‘Owain Lawgoch’, tt. 6–105.
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hwn yn ddigon i ddangos pwy oedd Owain ac y mae gennym hefyd gyfeiriad o 
Loegr. Yn yr Anonimalle Chronicle o Abaty Mair yng Nghaerefrog dan y flwyddyn 
1378 ceir sôn am farwolaeth Owain Lawgoch (la Main Rouge) mewn gwarchae 
ar gastell Mortagne. Mae gennym ddigon o dystiolaeth felly i brofi mai dyn o gig 
a gwaed oedd Owain Lawgoch neu Owain ap Thomas ap Rhodri Dangosoddodd 
Edward Owen hefyd mai’r un dyn ag Owain Lawgoch ac Owain ap Thomas ap 
Rhodri oedd y milwr enwog yng ngwasanaeth brenin Ffrainc, sef Yvain de Galles 
(Owain o Gymru). Mae Yvain yn ymddangos yn aml yng nghronicl Froissart ac 
mewn rhai croniclau Ffrengig eraill hefyd. Gyda llaw, ’roedd Carnhuanawc ac 
Angharad Llwyd wedi awgrymu hyn cyn Edward Owen ond ef a ddangosodd 
dystiolaeth bendant.8

‘Roedd Owain ap Thomas ap Rhodri yn ŵyr i Rhodri ap Gruffudd, brawd 
ieuengaf Llywelyn ap Gruffudd. ‘Roedd Rhodri wedi cefnogi Edward I yn ystod 
rhyfeloedd terfynol annibyniaeth Gwynedd ac wedi setlo yn Lloegr a chanddo 
diroedd yn siroedd Caer a Chaerloyw, yn Tatsfield ar y ffin rhwng Caint a Surrey, 
yn ogystal â manor Plas Dinas ym Mechain. ‘Roedd Owain wedi etifeddu’r tiroedd 
hyn oddi wrth dad Thomas ap Rhodri. Yn 1369 aeth Owain i Ffrainc i wasanaeth 
brenin y wlad honno ac oherwydd hyn fforffedwyd ei diroedd i’r goron oherwydd 
ei ymlyniad i Ffrainc.  

Owain ap Thomas ap Rhodri, felly, oedd etifedd olaf llinach tywysogion 
Gwynedd. Mae’n amlwg ei fod yn ymwybodol o hyn; defnyddiai arfbais y 
tywysogion ar ei sêl a galwodd ei hun yn Owain ap Thomas Retherik, yn wahanol 
i’w dad Syr Thomas Retherik. Gyda chymorth brenin Ffrainc penderfynodd Owain 
arwain ymgyrch i adennill ei dreftadaeth yng ngaeaf 1369. Hwyliodd llongau o 
Harfleur – rhan o ddinas Le Havre heddiw – ond bu’n rhaid iddynt droi yn ôl heb 
ddod yn agos at Gymru oherwydd stormydd yn y Sianel. Nid mis Rhagfyr oedd yr 
amser gorau i anfon llynges o Ffrainc i Gymru. Daeth ymgais arall ym Mai 1372: 
mewn proclamasiwn mawreddog mynegodd Owain ei hawl i fod yn dywysog 
Cymru a’i werthfawrogiad o gefnogaeth ariannol brenin Ffrainc. Ond ar y ffordd 
i Gymru ymosododd Owain ar ynys Guernsey; nid oedd yr ymosodiad – a goffeir 
yn llên gwerin yr ynys fel la descente de Aragousais – yn llwyddiant mawr, a chyn 
iddo adael Guernsey fe’i galwyd yn ôl gan y brenin Charles V o Ffrainc i fynd ar 
genhadaeth ddiplomyddol i Gastîl i gael benthyg llongau gan y brenin Enrique 
II ar gyfer ymosodiad ar Loegr. Mae’n amlwg nad oedd achos Owain yn un o 
flaenoriaethau’r Ffrancwyr; ’roedd y posibilrwydd o gymorth o Gastîl yn cynnig 
llawer mwy o obaith i unrhyw ymgyrch yn erbyn y Saeson. Aeth i Santander a thra 
oedd yno chwiliodd am gymorth y Castiliaid ond gwrthododd marchogion y brenin 
Enrique ystyried ymgyrch yng Nghymru.

Beth oedd agwedd arweinwyr y gymuned Gymreig, y genedl wleidyddol, 
i freuddwyd ac ymdrechion Owain? Wrth gwrs, mae tystiolaeth gyfoes yn brin 
ond mae achos Gruffudd Sais a hefyd y cofnodion o frawdlys Sir y Fflint yn 
arwyddocaol. Cafodd nifer o Gymry eu henwi o fod yn Ffrainc yng nghwmni 
Owain ac mae hyn yn ddigon i awgrymu lefel o gefnogaeth yng Nghymru. Sir y 

8    Trafodir gyrfa Owain ap Thomas ap Rhodri yn A.D. Carr, Owen of Wales: The End of the 
House of Gwynedd (Cardiff: University of Wales Press, 1991).
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Fflint yw’r unig ran o Gymru lle mae archifau llysoedd brenhinol yr oesoedd canol 
yn dal ar gael; petai archifau cyfreithiol o rannau eraill o’r wlad yn bodoli o hyd 
mae’n bur debyg y byddai’r darlun yn llawer cliriach gyda mwy o wybodaeth am 
y gefnogaeth i Owain yng Nghymru. Gwyddom hefyd o dystiolaeth cofnodion 
llysoedd sir y Fflint fod rhai milwyr Cymreig a oedd wedi mynd i Ffrainc ym 
myddinoedd brenin Lloegr wedi newid ochr gan ymuno â chwmni Owain a 
gynhwysai nifer o filwyr o Gymry dan arweiniad Owain a’i lifftenant Ieuan Wyn, y 
Poursuivant d’Amour. Ni wyddom beth yn union oedd arwyddocâd y teitl hwnnw. 
Mae Ieuan yn gymeriad pwysig; mae’n debyg ei fod yn fab i Rys ap Roppert, dyn 
o bwys yng ngogledd-dwyrain Cymru ac yn bwysicach fyth, yn aelod o linach 
Wyrion Eden, sef disgynyddion Ednyfed Fychan, distain Llywelyn Fawr.9 ‘Roedd 
Rhys ap Roppert wedi bod yn siryf sir y Fflint am rai blynyddoedd; yn ystod ei 
dymor enillodd enw drwg am gribddeilio a chamdrin y tenantiaid. ‘Roedd wedi dal 
swyddi hefyd yn siroedd Caernarfon a Meirionnydd ac arglwyddiaeth Dinbych. 
Tra’r oedd yn siryf cafwyd nifer o gwynion a deisebau am ei ymddygiad ac ym 
mrawdlys sir y Fflint fe’i cyhuddwyd o anfon arian at ei feibion Ieuan a Madog a 
oedd yn Ffrainc gydag Owain Lawgoch ac o dderbyn llythyrau bradwrus oddi wrth 
Owain ac Ieuan yn Rhuddlan trwy law mynach o Abaty Aberconwy. Mae braidd 
yn eironig gweld un o swyddogion y Tywysog Du yn camdrin trigolion sir y Fflint 
i godi arian at achos Owain ap Thomas ap Rhodri. Ond nid oes unrhyw dystiolaeth 
i awgrymu fod Rhys wedi cael ei gosbi na, hyd yn oed, wedi sefyll ei brawf; ’roedd 
y cyhuddiadau yn 1372 ac 1374 a bu farw Rhys ap Roppert yn hollol barchus yn 
1377 hyd y gwyddom.

  Os oedd rhywun gydag ach a chefndir Rhys ap Roppert yn gallu cefnogi Owain 
ap Thomas ap Rhodri, mae hyn yn awgrymu fod elfen gref o gefnogaeth ymhlith y 
genedl wleidyddol Gymreig. Pam y cafodd Owain ymateb yng Nghymru? Wedi’r 
cwbl, mae’r rhan fwyaf o dystiolaeth sydd ar ôl yn awgrymu fod arweinwyr y 
genedl Gymreig wedi derbyn y drefn newydd ar ôl 1282 ac yn dal i redeg y sioe. 
Ond mae’n debyg fod y mis mêl gwleidyddol wedi dod i ben yn sgîl diorseddu 
Edward II yn 1327. ‘Roedd y goron wedyn yn dangos mwy o ffafr i fwrdeisiaid 
Seisnig y trefi castellog ac fel canlyniad mae’n bosibl fod arweinwyr y gymuned 
Gymreig wedi colli ffydd yn y frenhiniaeth. A mae’n bosibl fod rheswm arall. Er bod 
arweinwyr y gymdeithas Gymreig wedi derbyn y drefn newydd ar ôl 1282, mae’n 
bosibl fod rhyw hen deyrngarwch wedi parhau dan yr wyneb, fod rhyw hiraeth am 
y tywysogion. ‘Roedd y bedwaredd ganrif ar ddeg yn gyfnod o argyfyngau a oedd 
yn cynnwys dirywiad yn y hinsawdd, clefydau anifeiliaid ac, yn anad dim, yng 
nghanol y ganrif, y Pla Du. Yn ogystal ag effeithiau economaidd a demograffig 
y pla ’roedd yna deimladau o anfodlonrwydd ac aflonyddwch trwy Ewrop. Yn 
ystod y ganrif ar ôl y pla ’roedd gwrthryfel bron ym mhob gwlad yn Ewrop; nid 
yw gwrthryfel Owain Glyn Dŵr, y Jacquerie yn Ffrainc a Gwrthryfel y Werin yn 
Lloegr yn ddim ond tri ohonynt. Bu farw tua un rhan o dair o boblogaeth Ewrop; 
yng nghwmwd Nantconwy yn sir Gaernarfon bu farw 102 o’r 149 taeog a oedd yn 
byw yno. Mae’n anodd iawn awgrymu yn bendant sut oedd y pla wedi cyfrannu 

9    Am yrfa Rhys ap Roppert gweler A.D. Carr, ‘Rhys ap Roppert’, Trafodion Cymdeithas Hanes 
Sir Ddinbych, 25 (1976), 155–70.
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at gefnogaeth i Owain, ond dan yr amgylchiadau hyn mae’n ddigon hawdd deall 
ei apêl; dyma filwr enwog, etifedd olaf tywysogion Gwynedd, yn fyw ac yn iach 
yng ngwasanaeth brenin Ffrainc. Byddai rhai yn sicr wedi gweld y posibilrwydd 
o adennill hen annibyniaeth. Mewn awdl i Owain gan Gruffudd ap Maredudd ap 
Dafydd mae’r olaf o Feirdd y Tywysogion yn cyfarch, fel petai, y tywysog olaf. Ni 
ellir anwybyddu pwysigrwydd y beirdd; y beirdd oedd llais y genedl wleidyddol 
Gymreig a llawer ohonynt wedi dod o rengoedd yr uchelwyr. Ni wyddom a 
ymwelodd Owain â Chymru erioed; ni wyddom ychwaith a oedd wedi clywed yr 
hyn oedd gan y beirdd i ddweud wrtho nac a fyddai wedi gallu eu deall ond yr oedd 
yn amlwg fod yr awdurdodau yn Lloegr ac yn Bordeaux wedi dychryn. Erbvyn 
chwedegau’r ganrif ni ellid dibynnu ar arweinwyr y Cymry; ’roedd hyn yn amlwg 
ers llofruddiaeth Henry de Shalford, twrnai’r Tywysog Du yng ngogledd Cymru, 
ym Mangor yn 1345. Bu’n rhaid delio ag Owain ap Thomas ap Rhodri unwaith ac 
am byth. ‘Roedd yn ddigon o ddraenen yn ystlys y Saeson fel capten o filwyr cyflog 
yng ngwasanaeth brenin Ffrainc heb sôn am ei statws yng Nghymru fel ymgeisydd 
i fod yn dywysog a disodli etifedd coron Lloegr. Erbyn 1378 ’roedd Owain yn 
arwain gwarchae ar gastell Mortagne-sur-Gironde yn ne-orllewin Ffrainc. ‘Roedd 
Mortagne yn safle pwysig gan ei fod yn rheoli’r ffordd i Bordeaux, pencadlys 
llywodraeth coron Lloegr yn Ffrainc ar hyd y Gironde. Cyrhaeddodd dyn o’r enw 
John Lamb ei wersyll, gan honni ei fod wedi dod o Gymru lle’r oedd llawer yn 
disgwyl yn obeithiol am Owain. Mae’n debyg fod Lamb yn Sais o ogledd Lloegr 
– neu, efallai, yn Sgotyn. Daeth Owain i ymddiried ynddo ac un bore lladdwyd 
Owain gan Lamb ’gyda gwayffon fach o Sbaen’. Talwyd £20 i Lamb am hyn. Pan 
aeth Lamb at gapten Mortagne, y Syndic de Latrau, gyda’i adroddiad ’roedd y 
Syndic o’i gof am weithred mor anfoneddigaidd ond ’roedd yn rhaid iddo gyfaddef 
fod marwolaeth Owain yn fanteisiol iawn. Gellir amau fod y penderfyniad i’w 
ladd wedi dod o lefel uchel iawn yn Lloegr neu yn Bordeaux. Claddwyd Owain 
yn eglwys Saint-Léger ym Mortagne ond dymchwelwyd yr eglwys yn anffodus 
yn 1884; mae bedd y tywysog olaf, felly, wedi diflannu. Ond mae amgylchiadau 
marwolaeth a chladdedigaeth Owain yn gymorth i esbonio pam y daeth yn Arwr 
sy’n Cysgu; bu farw ymhell o Gymru ac nid oedd llawer o’i gyd-wladwyr, heblaw’r 
rhai a oedd wedi bod yn aelodau o’i gwmni neu wedi ei wynebu ar faes y gad, wedi 
ei weld hyd yn oed. Ychydig yng Nghymru oedd yn gwybod lleoliad ei fedd, ac 
ar ôl ymddangosiad Owain Glyn Dŵr ’roedd yn ddigon hawdd anghofio amdano. 
Parhaodd hanes Owain Lawgoch yn llên gwerin Cymru – er bod parhâd storiau 
amdano yn ardal Llandybie mor bell o Wynedd yn dal yn ddirgelwch.

Dyna diwedd etifedd uniongyrchol olaf llinach y tywysogion. Ond ni ddaeth 
cwmni milwyr hur Yvain de Galles i ben. Etifeddwyd y cwmni gan Ieuan Wyn ac 
yr oedd rhai o gwmni Owain yng ngwasanaeth brenin Ffrainc am ugain mlynedd 
arall. Daeth rhai yn ôl i. Gymru i gael pardwn. Arhosodd rhai yn Ffrainc a phriodi 
Ffrancesau. A gellir dyfalu fod rhai wedi dod yn ôl i ymuno ag achos Owain arall a 
chyfrannu at y gronfa sylweddol o brofiad milwrol a ddilynodd Owain Glyn Dŵr. 
Nid anghofiwyd Owain ym Mortagne. Yn 2003 dadorchuddwyd cofeb iddo gyda 
dathliadau mawr na fydd neb a oedd yn bresennol byth yn eu hanghofio. Mae’n 
rhaid i ni fod yn ddiolchgar iawn i Mr Bryan Davies o Aberhonddu a drefnodd ac a 
arweiniodd yr ymgyrch i gael cofeb deilwng i etifedd olaf Gwynedd.
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Mae un cwestiwn ar ôl, sef pam Lawgoch? Mae’r llysenw yn mynd yn ôl i’r 
bedwaredd ganrif ar ddeg fel y gwelsom. Mae’n gallu cyfeirio at lofrudd ond 
mae’n bosibl fod esboniad arall i enw Owain. Mewn baled o Guernsey sy’n 
disgrifio ymosodiad Owain ar yr ynys yn 1372 ceir sôn am ryw hogyn lleol o’r 
enw Richard Simon a oedd wedi torri llaw Owain i ffwrdd ond mae’n debyg fod 
hon yn stori onomastig i geisio esbonio’r enw. Fodd bynnag ceir hefyd dystiolaeth 
farddol. Cyfeiriwyd at Owain gan Dafydd ab Edmwnd, Dafydd Llwyd a Lewys 
Môn fel Owain Frych. A yw’n bosibl, felly, mai brychni haul tew ar ei ddwylo sy’n 
esbonio’r enw? Mae’n debyg, wedi’r cwbl, fod beirdd a oedd yn llawer mwy agos 
at Owain mewn safle i wybod mwy amdano nag yr ydym ni.

Arwr sy’n Cysgu yn disgwyl am yr alwad i ddeffro a dod yn ôl i achub ei bobl, 
mab darogan, capten o filwyr hur a oedd wedi ymgyrchu ar hyd a lled Ffrainc 
yng ngwasanaeth brenin Ffrainc ac hefyd yn Guernsey ac, mewn un ymgyrch 
aflwyddiannus, yn y Swisdir ac ymhonnwr i fod yn dywysog Cymru; dyna Owain 
ap Thomas ap Rhodri neu Owain Lawgoch neu Yvain de Galles. Gellir ei ddisgrifio 
fel dolen gyswllt rhwng y goncwest Edwardaidd ac Owain Glyn Dŵr. Mae ei yrfa 
a’i hanes yn dangos pa mor gymhleth oedd y cefndir gwleidyddol yng Nghymru 
yn ystod y bedwaredd ganrif ar ddeg ac mae’n dangos hefyd na ddaeth llinach 
twysogion Gwynedd i ben yng Nghilmeri yn 1282 nac yn Amwythig yn 1283. 


