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Heraldyka poloka

wiadomo6dDlugosz przadewozystkiem
w prsoy ewej o Klojnotaohkr6lestwa i ryoerstwapolukiegopodojei Jakn rtqd ko.
rzydd dla heraldyki polskioj dredniowieoznej
wynika,

L Herby rycerstwa polEkisgo dredniowieczne,
1) Amadejowa (Irig. l), zwana w zapiakaahs4dowyoh
n lat tLL?, L42b,t426 i tdAT takio Hsnradej, a w zapieoe
z roku 1426tahte Orlskl), wyobreia or*e
bialogo z koron4 na glowie i zlotym plor
Scieniomw dai6bie, wczakie bnz ogona,
w polu czexwonom.Ryeunhu tego herbu,
kt6ryby z wiekdw drednich pochodzil,nie
posiadamy. Najwczo6niejrzyrynunek znnjduje siq w herbarzuarsenalEkim
orozw hor.
przedbarzyku
Ambroiogo,
w
obu
atoli
orzol
Fig. 1.
gtowio,
etawionyJestboz kononyna
Znpiski
wszelakosqdowez lat l42b i L428wyradnio m6wtqzgodnie
z Dlugoszomo orlo ukbronowanym.Klejnot $redniowieczny
tego herbu nio jeet znsny.
2\ Awdanioc (Fig.,9): lgkawicn biala
w polu czonffonotn.Dlugooz i pddniojsiheraldycy zowig ten horb stqle Habdankiem,
ale zapiski sqdoweod najstarrzyoh,mianowicio od poozqtkuXV wieku poozynajqcai
do polowy XVI wieku przewainio tylko
Awdarlcem,Abdarlcom,lub Habderloom.
Najui
Habdank
zjawia
siQ
wprawdzie
zwa
Fig. 2.
r),
tylko
lecz
raz
wyjqtkowo
i
dopiero
w r. 1408
w XVI wieku pospolitq siq stajo. W XV wieku przyohodzi
r) Helool, II. N, 1497.- Potkeiskt NN. 60 i 9?, * I notety f{r
kopidmienne Stoslawa lraguny.
t) Ulanowski: MateryalyN. 86.

u,iekdwSredriah.

2$

t). Przed'
t),
tokie wyjqtkowo forma Abdank a w XVI Abdanek
miot horbu zowio siq w zapiskach dredniowiecznych zftuwyczaj lqhawicq lub lqkawkg, raz tylko w jednej zapisce ra'
dornokioj z roku 1411 biokritkq'). Lqknwica ta przedstnwia,
niby dwie krokwie wywrdcone' a so'
b4 zlqczone, w keztalcie literY W;
ale to joot mlodsza forma Awdarlca;
stamza natomiast forma rn'yobra2a
dwio krohwio z eoba zwi4zane, ale
nle wywr6oone' & witlc w ksztaleie
litery M, W tej formio Awtlaniec znaj'
iluje eig na pieczqci komesa Pakosla'
wa wojewody sandomirskiegoz roku
12?89 (F'ig.9), w tej formie znajdujo
!'ig. B.
eig na tarozaeh herbowych rl' ko'
pochodzqcych
w
Chlewiskach,
$eiole
n&s'et dopiero z XVI wieku, rv toj toi formie starszej odpo'
rviada on dobrze runie skandynalrskiej e ze starszsgofuthorku,
od kt6rej tet poczgtek swdj bierze.
Rola marszalkowska z r. 1461 klnclzierpod nazwq Hnb'
donk Syrohomlq bialq rv polu ozerwonem. Jestto oczywicoie
blqd, ohooiai nieu'ielki; W rzeczywistodcibowiom Awdaniec
i Syrokomla eq sobio rodzeni. Syrokomla iako posiadnjqca
krzyt, a wigc siqgajqca jeszcze czas6w przyjgcia chrzedciarlatwa, a zstom i pognriskich,jest formq starszq, od ktdrej siq
dopiero Awdnnioc jako odrniana mlodsza wytworzyl.
Najstaroza pieczqd z Awdarlcom w formis mlodszej, wywr6conoJ,jest pieczgdDobieslawasgdziegohalickiego z r. 1S4E,
potom naetgpu.ledopiero pieczqd Piotra z Widawy sqdziogo
nioradzkiogo a r. L4l2 (t'ig. 4), J*na Pniowskiego archidyakona
Janads Zgorazve
hrakorrskiogoz r.1{S? i jakiego$nioananeg;r:

#ffm
I\€,
\oJ[ yt

r)Pothaflaki
ry.67.
r ) U l n n o w e h i : M a . t e r y a lNy . ? 9 5 .
r) Potka,irki N. S?.
r) Kodekr dypl. mal:polski.
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Heraldykapolska

wiekdw drednioh.

z t1432. Wszystkie wyobraZaj4 herb w tarczy bez helmu i klejnotu; klejnot przeto dredniowiecznytego herbu nie jest znany.
Herbarz arsenalski kladzie go zgodnie z Dlugoszemjako
bialq lqkawiog w polu czerwonern i daje nadpis Habdank

r rg. 4.
Fig.
*.

Fig. 6.

\A' starszychrodakoyaohKloJnot6wDlugoezowyoh
helbu

tog:o nie mb,. mB go dopiem rodakoya najp6dniejezalenad

ufl{,fi

ffi
Fig. 7.

Na pieczqci Wojciecha W4borkowskiego, sgdziego ziemskiego sandomirskiego z roku 140g, jest-rvyobraiJny herb
Awdaniec w ten spos6b,ii lgkawica pololona jest nad kr6lewskq koronq. Joetto zatem Awdaniec
dostojny czyli udostojniouy, prarvdopodobnie jeszcze za parro$-aniakr6la Kazimirza Wielkiego t) (fig. b).
3) Belina czyliByliny (Fig.6):
wyobraia w polu i6ltern trzy biate podkowy, barkami do siebie zwr6cone, pomigdzy niemi krzyi;. W klejnocie ma
byd ramig zbrojne z dobytym mieczem.
Fig, 6,
Rola marszalkowska z roku 1461
podaje ten herb w rysunku i barwach
wedle opisu Dlugoena,z napisem rBylipfir,
tylko krzftyk
r6wnoramienny ma u rrogi dlugi dwiek (Fig. ?); herbarz arsenalski natomiastdaje pole tarezyniobieskiea nadpis >Byliny<.

D-G
,ffi;

') Arohiwum hr. Rusieckich w Warszawie,
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jertto jukad p6dnaodmiannhor
bu Czon'ojo.

Fig. 8.

Na pieozgciaohspotykamyten herb na dw6ch, miano.
wicie na pieczqciJana Byliny, plebana kodciola w Stnrym
Radomiuzr.lM?1), gdziejost jenrczo
lirzy* pomiqdzypodkowami,or&z nB
pieczqcimistrzn MikolajaByliny z Le.
szcuyny,profesoredw. teologii i kanonika hat. krakowskiog'o
I r. 14?$,gdzio
jui miojsce krzy*a zajmujo mioczr)
1Fig,8).
W zapiskachsqdowychprzytoozo
Ity jest ten herb najwczodniojdopierr
w r. 1431pod zawolaniornBilina s),
ri8. I.
4 . B i b o r e t e i n ( F i g ,9 ) : w p o l u
idltom rdg jeleni w olup, I"lerbten znnjdujesig dopiorow naj.
pdZniejszejredakcyi DlugoszowychKtejnotdwl rola marEzsl') Arohiwum kapitqty kntodrolnej krokowslriej,
f) Archiwum Uniwetsltctu Joglelloriskiegow
Krakowie.
8) Helael II Nr. 28,&4.

tsD

Herqldykapoleho

wiekdw dtedntch.

SOl.P.r z o s n a odmienna:tqTozaw poprzokna dwa przedzielonq pole, vf gdrnem niebiea\iem bialy mur forteozny
o trzeoh baeztach,na nim cz€rwony Liel, ozy te* 169 bawoli,
oay trgba. DolnE polo zielono, w niom tyt lwo. ouotvonil

EOE,Odrowni odminnny.W tymte hodcielew Ctrto,
;inhroh tuat na dq,dsh terbrf,oh wyraofbiony Odrbw4* bd"

44

Fig.480.

802.Byliny odmiana: w bialom polu niebieohomaiu'
$ bez krzyia (lobacz llg. SBT).
ekula drealniowieozna
863. Jelita odmienne:w caorwonempolu o binlym
rozbietno,nad niemi i6lta Goilziqba'
okrnjutrzy biale oszozePy
964. W bialej tarczy czorwone biorzwiono poprzeotne;
uad biorzwionsm dwa niobieshieseroarzqdom obok niebio'
pod bierzwionem traeoio takiei Boroowe drodhu (fig. a88).

Fig. {st,

Flg, 190"

nrlonny,ktdrogo odmianaw tem pologa,i* pomiqdzyaawinsami
biegnie drodkiom loska jhko przedlutonie rogaciny otrzaly
Fig.
Fig. 488.

Flg. {89.

366. W bialem polu czerwony kiel, azy tol' 169 bawolit
czy tr4ba, bokiem poioiona w lewo (Fig. 489)'
366, W brqzowem polu dwa biale kordy w slupr przy
'
kolicaoh nieco nadlamaneku droilkowi (7'obuazftg' 848).
36?.Awdaniec odmienny.W koscielew Chlewiskaoh
jost na kilku tarczaohherbowych, pochodzqoyoha rohu 1b18
wyobra2onyherb Awdanieo w ten epos6b,i* lqkawioa Jest
wywr6cona i miasto litery W przedetawialiterq M (Fig. a90).

ffb, {9r).

,

jent na
$69.Loliwn odmisnna.W ko$cielew Opocznie
tnmzy, pochoilzqoojniow4tpliwie z XVI wioku, wyrzedbionn
tellwr w tom odmienna, *o polrrkeiq*yojes-t obr6oonybnn
blem do g6ryn a pod nim leiy ezedoiopromiennagwiazda

(ris. 4es).

S?0,Poraj odmienny. W tymie kosciele w Opocznio
lr$'ne tfroily, poohoitapbj z XV'I wleku, herh Poral przeddl*idny'otlniuflnib, trrinttdwi& r64a ma fiie pie6, lbdi s*s86
.l$tl6*r T ltlthl ul tls okrqgle liicz zgbate.
fi|, W ho*OlglsBldiFnidhirh,fun,ilriryi kr6lb Kazittuir*fl

