


HERBARZ POLSKI
AbdanK

Herb Abdank

Abdank w polu czerwonym lqkawica
srebrna;  k le jnot :  lgkawica jak na tarczy.  Jeden z
najstarszych herbow polskich opisany przez
Jana Dlugosza w Klejnotach i  tzw. herbarz arse-
nalsk i  (Stemmata Polonica) .  Odnotowany
r6wniez przez zachodnie XV-wieczne herbarze:
Codex Bergshammar i  Armor ia l  Lyncenich oraz
herbarzyk Marka Ambro2ego lz XV I w. ) .
W wiefu 2r5dtach (m. in.  w Kle jnotach)
wystQpuiEcy jako Habdank. Nazwa ta pocho-
dzic ma rzekomo z niemieckiego Habedank
(podziekowanie) .  Tak podobno mla l  powie-
dz ie i  Henryk V,  k iedy posel  polsk i  Skarbek
(Jan z G6ry) wrzuci l  mu do skrzyni z koszto-
wno6ciami  swoj  p ier6c ier i  ze s lowami:  , ,1d2
zloto do zlota".

Legendg o polsk im rycerzu i  n iemieckim
wladcy,  k tory chcqc zmusi i  pos l6w do u leg-
lo5ci  pokazal  im swoj  skarb iec pelen z lota,
p rzy toczy l  D lugosz  w , ,Roczn ikach"  (pod
rok iem 1109) .  Na  pamiq tkq  owego  wydarzen ia
Skarbek majqcy w herbie ,, trzy jednakowe
krzywizny tworzqce gwiazdq zwanq przez astro-
nom6w Kasjopejq " otrzymat nowE nazwq
swego herbu i  rodu ,,Habdank".

Ani  legendy ani  nazwy herbu czy rodu n ie
potwierdzajq jednak liczne przekazy. W Srednio-

wiecznych zapiskach sqdowych herb ten nazy-
wany jest przewaznie Awdadcem lub Abdari-
cem. Nazwa Habdank pojawia s iq ty lko raz (w

1 408 r . )  ,  a  s ta je s iQ popu larna dopiero w
XVI wieku.  Pod tE tez nazwq wystqpuje w wie lu
herbarzach, kt6rych autorzy idqc tropem Dlu-
gosza wzbogaci l i  Abdanka o k i lka jeszcze legend
(m. in.  o  zabic iu smoka wawelsk iego przez n ie-
jak iego Skubq,  o pojedynku z n iemieckim
rycerzem i tp . ) .

Herb ten rozmaic ie opisywano w 2rodlach.
Wedtug n iektdrych autorow jest  to  l i tera M

, ,przewr6cona",  Kromer i  Nies ieck i  podajq,  ze
l i tera W, Dlugosz i  Paprocki u2yv'tajq okre5lenia
t ractwa ( lgkawica,  krzywizna) ,  Ostrowski  b la-
zonuje jako dwie krokwie zlqczone w ksztalcie
l i tery  W, natomiast  zdaniem innych hera ldykow
godlo Awdaricow wywodzi siq z run skan-
dynawsk ich .

Twdrcq kontrowersyjnej teori i  o powstaniu
sz lachty polsk ie j  w wyniku podboju Normanow
by l  F .  P iekos insk i .  H ipo teza  o  run icznym po-
chodzeniu herb6w polsk ich znalaz la wie lu zwo-
lennik6w. Nawet  je j  przeciwnicy twierdz i l i ,  2e
nie mozna cakowic ie wykluczyc wplywu run na
kszta l towanie s iq naszych herbow , ,gdyi  w n ie-
kt6rych najs tarszych mozna by s iq dopatrzyc
naSladownictwa p isma runicznego" p isa l
Z.  Wdowiszewski .

Runy -  znaki  prastarego a l fabetu german-
sk iego wykuwano g lownie w kamieniu i  rzezano
w drewnie.  Narody skandynawskie przypisy-
waly runom moc nadprzyrodzonq, wierzEc, ze
mogq one chroni i  od grot6w,  rozpqdzai  chmu-
rv,  uzdrawia i  chorych,  wskrzeszai  umar lych,
wzbudza i  m i lo6 i  l ub  n ienawi6 i .  l s tn ia l y  runy ,
co wyryte na mieczu mia ly  zapewni i  zwycig-
stwo,  n iekt6re chroni ly  od rozbic ia na morzu i
te rzeibiono na dziobach lodzi. Jedne przv-
nosi ly  n ieszczgScie,  inne zai  uchodzi ly  za
2rodlo pomySlnoSci  (wg C.  Pruszyr isk iego) .

Jedna z tak ich run,  zb l izona kszta l tem do
tryzuba i  symbol izu jqca pomy5lno6i ,  znaleLc
siq mia la w herb ie Awdar ic6w.  Inna natomiast
runa (wg F. Piekosir iskiego) ma wystgpowai na
jednej z najstarszych pieczqci Awdadc6w
komesa Pakoslawa, wojewody sandomierskiego,
z 1228 r. Przedstawia ona l i tere majuskulowq M
i w tym ksztalcie ( jest to starsza forma Ab-
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Pieczqt Pa koslawa wojewody sandom ierckiqo
z roku 1228

danka) odpowiada ona runie skandynawskiej ze
starszego futhorku ( identycznie wyobrazony
jest Abdank na tarczach herbowych w ko6ciele
w Ch lewiskach ) .

Teoria F. Piekosif iskiego nie byla calkiem
bezpodstawna, za czas6w Mieszka I miel i6my
do6c oiywione ,,kontakty robocze" z Wikin-
gami a sam ksiqiq wydal swE c6rkq Swigto-
slawq za kr6la Szwecji  Eryka Zwycigskiego.
Wikingowie zaloiyl i  si lny f ort u ujScia Odry,
zwany Jomsborgiem (zdaniem wielu polskich
archeolog6w byl to Wolin) z odpowiednio do-
branq zalogq, skladajqcE sie ze Swietnie wyszko-
fonych 2olnierzy, kt6rzy lupi l i  latem a zimq
poddawani byl i  surowej dyscypl inie. Wielu z
nich stu2ylo w druzynach Mieszka I i  Boles-
lawa Chrobrego, wielu te2 ozenilo siq w Polsce
(w Jomsborgu nie mogly przebywai kobiety) i
tu jui  zostalo na stale. Kt6ry6 z nich imieniem
Audun byl prawdopodobnie protoplastq rodu
Awdadc6w.

lmig Audun bylo bardzo popularne u Nor-
man6w, wystgpuje ono r6wnie2 w odmianach
Awduns, Oudans a w mitologi i  skandynawskiej
jako Audhu (w jqzyku staronorweskim slowo
aud auda audu audr oznacza pomy5-
Ino6i, szczqScie, bogactwo, skarb). Takie u
Awdadc6w spotyka siq imiona Skarbek i  Skar-
bimir wskazujqce na niewqtpl iwy zwiqzek z pro-
toplastq rodu Audunem.

Mimo odrzucenia przez naszil heraldykq
teori i  o runicznym pochodzeniu herb6w pol-
skich uwaiano, 2e Abdank nalezy do niel icz-
nych wyjqtk6w. Potwierdzity to po6rednio

badania Wladyslawa Semkowicza, kt6ry stwier-
dzil normadskie pochodzenie Awdafic6w i
przybycie ich do Polski odni6sl do czas6w Mie-
szka I i  jego stosunk6w z druiy:nEzJomsborgu,
Obecnie heraldyka polska podzielajqc w zasa-
dzie stanowisko W. Semkowicza co do normafi-
skiego pochodzenia Awdadc6w sklonna jest
raczej uwa2ai Abdanka za dawny znak wlas-
noSciowy.

Godlo opisywane niekiedy jako dwie od'
wr6cone krokwie (franc. chevron - figura zasz-
czytna w ksztalcie odwr6conego V) polqczone
w f igurq ksztaltu l i tery W nazywarny lqkawicq
na podstawie Sredniowieczrryurr eapisek sq-
dowych. Poczqtkowo, na pierwszych pieczq-

-ciach Awdafic6w, krokwie byly w pozycji nor-
malnej i  przypominaly ksztaltem l i terg M (wg
W. Semkowicza mial to byi inicjat imienia
Michal - protoplasty rodu i  fundatora Lubinia.
Znak ten wystqpuje w pocz; ; tku Xl l lw ieku
wsp6lcze5nie w dw6ch l iniach rodu: kujawskiej
i  malopolskiej:  na pieczqciacl ' i  Lupusa, kaszte-
lana Kruszwickiego i  Pakoslawa Starszego).
Z czanm godlo odwr6cono i zaczgto nazywai
tqkawicq. Znak ten byl dziedziczony jui od
12OO roku.
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