Bradavická heraldika ve stručnosti
aneb “Když jsem šlechtic, měl bych mít znak, a pokud možno správně.”
Chápu, že pro někoho bude tento text nošením Sov do Athén, doma se mu válí Gothajský
almanach mezi reprodukcemi ze Staufského hradu a seznamem členů Podvazkového řádu.
Pro ty ostatní to může být užitečný vhled do tématiky erbů a znaků. V tomto případě to bude
vhled vztažený k situaci Larpu Origins, takže zavítáme do Anglie konce dvanáctého století a
k tomu promíchané magickým světem Harry Pottera.
Původem znaků a erbů jsou nejspíš znaky panovníků a autonomních velmožů. Ti především
pro účely organizace vojska používali stále stejný znak a tyto postupně začaly být spojovány
s konkrétní osobou a posléze rodem.
Heraldika jako popis pravidel tvorby znaků je v tuto chvíli (l.p. 1192) záležitost velmi mladá,
plošné používání znaků a erbů v Evropě má dataci kolem roku 1140. Cca od této doby se
také datují snahy dát tomuto nějaký jednotný řád.
pravidla:
Pro naše potřeby a dobu použijeme úplný základ heraldických pravidel, bez všech těch
renesančních a barokních doplňků a krucánků. Tedy aspoň se o to pokusíme, ono se to z
toho extrahuje dost těžce.
Berte to opravdu jako základ, nikoli ucelený přehled všech nuancí.
(poznámka - Znaky měst nemá cenu řešit vůbec. Ty porušují pravidla snad všechna.)
Při popisu erbu je rozhodující pohled majitele štítu, takže pravá strana erbu je z
našeho pohledu nalevo.
Erb se skládá ze štítu, přilby a klenotu. (všechno ostatní je v našem případě nepovinný
doplněk pro fajnšmekry).

Štít
je ten barevný sférický trojúhelník (většinou), na který se díváme. Původně to opravdu byl
rytířův štít (on vlastně celý erb znázorňuje rytíře se štítem) a, narozdíl od ostatních částí
erbu, má smysl i použitý samostatně.

Barvy
Heraldika rozlišuje dva kovy - zlatou a stříbrnou (používá se bílá a žlutá) a čtyři barvy tinktury - červenou, zelenou, černou a modrou - tyto barvy mají jednu verzi, nerozlišuje se
světlemodrá a tmavěmodrá.
Další barvy jsou purpurová - kterou si vydupala sílící církev, a přirozená - tj. barva zvířecí
srsti (medvěd, vlk, liška) a lidské kůže a zbroje.
Kožešiny: na západě Evropy je hlavní kožešinou hranostaj - bílá plocha s černými ocásky
(pokud jste někdo z Bretaně, tak byste měli být spřízněni s vévodským rodem, abyste měli
nárok na hranostají kožešinu v erbu) další jsou popeličina, sobol, kunina.
Základní pravidlo použití barev:
Nesmí přijít kov na kov, barva na barvu a kožešina na kožešinu. Takže červená figura
nemá co dělat na modrém poli, a bílá na žlutém. Důvod je jednoduchý, znak musí být
rozpoznatelný i na dálku. Z tohoto existuje samozřejmě celá řada výjimek, asi
nejtolerovanější je kombinace černé a červené. Znaky nejdůležitějších církevních
hodnostářů (zdravíme stolec Svatého Petra) pak mají hodně oblíbenou zlatou figuru na
bílém poli. Používají to, aby zdůraznili svou nadřazenost nad světskou mocí a jejími pravidly
a aby více zdůraznili zářící roli svého úřadu.

Figury
jsou vše, co je namalované na štítu.
rozlišujeme figury:
čestné (heroldské) - dělení a čtvrcení štítu, různé pruhy, hřebeny, kůly, apod.
Společné jim je, že běží od kraje ke kraji štítu. Ukázkovým případem užití
heroldských figur je současná vlajka Velké Británie, na které jsou přeskládané tři
čestné figury přes sebe (tedy když budeme brát heroldský kříž jako jednu figuru, ve
skutečnosti každý kříž tvoří dvě navzájem kolmé figury). Příklady:

-

obecné - zvířata a jejich části, hrady a věže, běžné předměty, erbovní kříže, lidské
postavy… společné mají to, že se nedotýkají okraje štítu. Jejich počet na štítu není
omezen. Příklady (kdo nám napíše do pošty který znak patří biskupovi z
Winchesteru,dostane na Origins lízátko):

-

Pravidlo kreslení obecných figur: Kreslí se jednou barvou (kromě zbroje) a zabírají co
největší plochy štítu (toho kňoura 15x15 cm uprostřed dvoumetrové plachty si přítel ani
nepřítel na dálku nevšimnou, radši jich tam dáme víc). Zvířata se kreslí s otevřenou tlamou a
vyplazeným jazykem.
Zbroj zvířat: zuby, drápy, spáry, zobáky, jazyk, kly, rohy, parohy, atd. - kreslí se většinou
kontrastně (třeba bílý lev má drápy a zuby zlaté, červený modré atd.) a klidně lehce
přehnaně.

Přilba
je ta plechová věc, co sedí na vršku štítu a kouká stejným směrem jako figura na štítu.
Pro naše období je použitelná pouze přilba hrncová, žádné žabí pysky a podobné moderní
kreace. Kreslí se v barvě leštěného kovu, tedy pokud nejste král, pak nemáte nárok na
zlatou.

Klenot
je ta věc co trčí nad přilbou. Používané jsou rohy a křídla v barvách znaku, paví chocholy,
případně zopakované samotné figury znaku, nebo taky něco úplně jiného, jak velí móda a
rodové legendy.
Přechod přilby a klenotu je schovaný pod malou korunkou, nebo kusem látky- tzv. točenicí,
ze které se pod vlivem křížových výprav za pár let rozvinou přikryvadla.

Dělení a skládání znaků
- velmi častý způsob jak vyjádřit zisk dalšího panství, výhodný sňatek, rozdělení rodu,
jednotlivé potomky. Oblíbeným bylo “povýšení erbu” - přidání královských barev nebo figur,
za zvlášť významné služby králi…. Naopak jejich svévolné použití bylo tvrdě trestáno…..
avšak bavíme se převážně o době tak o sto let mladší než se odehrává děj Origins.
Pro nás je stále ještě módní novinkou jeden rod = jeden znak, (případně jednotlivé
potomky obdarujeme každého jiným erbem - znáte pověst o Dělení růží?)

Heraldika a Bradavice
pokud tato základní pravidla vztáhneme na znaky Bradavických kolejí vychází nám z toho
že:
Nebelvír: Zlatý lev s modrou zbrojí na červeném poli
Zmijozel: stříbrný had na zeleném poli, zlatá nebo červená zbroj. Figura hada není v
heraldice příliš používaná, pro církev byl had jasným spojencem ďábla.
Mrzimor: černý jezevec na zlatém poli. Jezevec je sice figura spíš pozdější, ale
dohledatelná, a kreslí se s bílou maskou na hlavě.
Havraspár: Orel na modrém poli. Originál popis je bronzový orel, ale tuto barvu ranná
heraldika nezná. Pro potřeby Larpu Origins jsme se přiklonili k vizuálu filmového zpracování,
kde Havraspár má modrou a bílou, takže odpovídající znak je stříbrný orel na modrém poli.
Tradiční zpracování bradavických znaků:

Bradavické znaky, jak mohly původně vypadat :-)
Nebelvír:

Havraspár

Mrzimor

Zmijozel

Příběhy Erbů aneb trable královských rodů.
jen malý příklad toho, jaké příběhy heraldika vypráví.
Erb anglického krále - na rudém poli tři zlatí levharti s modrou zbrojí.

-

levhart je v heraldice lev, doprava kráčející (tzn. tři tlapy má na zemi, jednu
zvednutou) a hledící vpřed. Takže má hřívu, nemá skvrny na kožichu, ale jak se
podívá bokem, je to levhart.
Tento znak vychází z erbu normadského vévody Viléma, prvního krále normandské
dynastie. Znak, který vlál nad Hastingsem, měl ovšem levharty pouze dva, jednoho za Horní
a druhého za Dolní Normandii.Třetí tam přibyl právě za Británii.

-

Král Richard měl osobní erb: na rudém poli dva zlatí lvi ve skoku (takže dvě tlapy na
zemi), se zlatou zbrojí, na sebe hledící.

-

proti tomu jeho bratr Jan, má na rudém štítu nad sebou dva zlaté lvy kráčející, se
zlatou zbrojí. (jelikož je uvedeno že to jsou lvi, tak je jasné kam mají otočenou hlavu)

převážná většina erbů je převzata z: http://wappenwiki.org

