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nckalik velmi p:Hznivých vlivů, pů.sobících positivn~ na rozvojspole5nostt, jejího hospodáfství
i
kul tury, a zvléEíte umění, které pak dosahuj e vrchů
Iů v tom kterém panujícím·slohu, vrcholů, po nichž
ná s Ledu j f léta nov 6ho a nového hlec1ání a tápání, '
čekání na novou pfíznivou konstelaci s novým vze···
stupem a vrcholem* Jsou období, v nichž
dozr6vá
práce generací umělců a generací svatců, období
Vzepjaté spirituality, období velkolepých podniku
politickÝch i stavebních, období,ktorá určují pře
lom historických epoch a umelec~ých slohů~
Jedním z nich je konec 15~a
polovina l6*st6
letí. Lhostejno. kterými daty
událostmi tuto e~
pochu pfesneji ~ymezíme. Tvofí jeden ze zlomů dě
ji~ného vývoje a je tedy plná pfedznamenávajících
dat
Her-áldika tohoto období, jemuž kníže Karel ze
Schwarzenbergu fíká pozdní - od smrti Richarda III
do smrti Jindřicha III z Valois ~ tvofí pfechod me
zi turnajovÝL1 - l4.a l5.stoleti - a ozdobným obaobím - od 16"století .. Stojí tedy na rozhraní ·stfedo
věku~ kdy byla od kříšových válek ve Svaté zemi
součástí denního života, kdy její pravidla se
vy~
víjela potfebou a pfedávala zvykem, kdy její syrnbolika tvořila pfímo a jasně a krása byla vlastně
jen jakoby vedlejším produktem praktické nutnosti',
Si. noV'ověku; kdy ustane její praktická funkce a nu~
tnost, kdy její mluva se zkomplikuje až k nesrozumitůlnosti, kdyodiiržení ód života a boje
způsobí
degeneraci tvarů i obsahu .. Ale to až během doby ..
ShrĎme'pro úvod předchozí vývoj.,
. :Štity, v době křížových výprav normanské a goti:'"
cké' - společně užívané v celé kulturní části Ev.repy "" prodi'Í1aly během turnajového období výz-az né
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Zahr-ocerrí
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clo dvou Cl
,vpravo naho:-.
zakřivení
ře pribyl
,
štítu
svislé osy - ve
polc
_ P.8 změnilo v konkuvní ve smoru
osy vodorovné
v"
vb/tO
ve směru dělení
paralelnl UZlvanl
S-l:U
plochých Tot~ zakřivení si vynutilo na plastickem
ztvurnční
ou deformaci heroltských i obecných figur,
využívané i v
t éhož typu pro boj i turnaj, se během turna'"
jového
a j
kolčí
ba nalezla ještě uplatnění v obou oblastech, p~c
přilba turnajová v boji nebyla užívána vůbec a
mnohem spíše je už záležitosti _ dekorativní než
r
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pr akt Lckou a r~nohe~ ~lC~,
p~~lro;'?U nez
zatímco bojova brnenl UZlvaJl prllbu burg~dsKou
nebo salač; Toho pi~íkladem jsou i náhr-obnf.ky n~
nichž u postavy šlechtice nalézáme jak burgundske
přilby zdobené pštrosími pery ta...l.c na štítech spoČíV8.jíCí přilby turnaj ové
a ko Lč f s klenoty a
krydly"
A jestliže původnc nesl' jeden štít jednu přilbu s
klenotem, a -k odlišení ~vou ma~~telů,téhož štítu
bylo zapotřebí přida~ bud rozll~ovac:, ~n~ení •
turnajský límec čisty nebo zdobeny d~lslm:,f1.gura:
mi lem kosmý nebo ši1aný pruh a mnoha dals~ - ~ebo
změnit'klenot,- který'charakterisoV'a,1 jedince presněji než štít - např", králové nosili štít z emě ale
kleno; rodu resp domu - pak rychlé rozšíření pol-

kulturní oblasti
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umožnilo charakterisovat jedince ,nat~ll~·presne,z~
v mnoha zemích přinesl- následny vyvoJ oslaben:!;
funkce klenotu zhusta nahrazovaného jen hodnos trrí
korunou, takže ~ některých zemích téměř zaná kLo jeho 12.Žív óní •
r6mGř
obecné rozšíření heraldick§ch kor-un - :- ,
1 IV',
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V'Cf'.l18 j eu o7,J"ac.:ení králú, p os Lez e o.a f:J1C~l suv c;
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turnajového období se rozšířilo za~ládání
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k tvere·'
SV'čtskych ryt~rSKYC_
o d zna~y
se - a to je pro nás dtlléžité
znenáh'La stávají
pravidelným dopl~kem znaků , A. jestliže jsou tyto
odz naky zpočátku umistcV'ány vedle přilby či kleno;..
tů,někdy řetízkem spojeny 'se štítem,rychle Se rozmáhá malování řádové ko'Lany se z avě šeným odznakem
kolem štítu; přechodem jsou řií.dy, u nichž se kolem
štítu ovíjí odznak nebo jeho část
.
A jestliže vše,co bylo řečeno, ukazuje na rostoucí hodnost erbů, nutno připomenout ještě obecné rozšír~. deviz,at osobních nebo rodových,a 9títo~
no šů č-i strážcll štítu, bud cs obnf ch či přílOŽitost;..
ných nebo takových,které se staly dědičnou součás
tí erbu..
Tak tedy, velmi zhruba naznaceno, vypadal heral.
dický _odkaz na prahu novo'Viku" Jak je vidět, zanechaly jej generace tvú~ců už ve zcela
šíři, jen's vyjímkou pláštů a stanů, ktere žvykem
jsou mladším"
Podstatnou a representativní složkou heraldického Qmění byly malované erbovníky ve formě· svitků
nebo knih" Bude jistě užitečné všimnout si trochu
char~cteru těchto děl ve druhé polovin€: 15. stol.
Výběr 'je pochopi tell1~ omezen -jen na p:i.'.'ce dobře
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císal'o SvatG :říše římské z dob př'edheraldických a
někdy j on stěží po.st řehneme hr-aní.cd, mezi suvez-énnf
fikcí s. skutečnými znaky
znaky současných panóvnicll:Ých domu, zemí I1íšslcých stavů až po znaky členu
několika rytířských bratrstev; máme tedy před se~
bou' dosti representativní soubor n~kolika set kre~
Všechny jsou podány s bravurní jistotou a
lehkostí, zkušenou rukpu bez zbytečného lpění na
detailech a Se zvládnutím i,
složitých kom~
posičních ceVc~ ~. znaků s více přilbami, několika
štítových komposic, řáclových dekorEtcí vedle klenotu
i nakolane kolemštitu a v neposlední řadě i figuré Lnf ch a krajinářskÝch kr e seb,
GrUnenbcrg užívá téměř yýhradne španělského štítu,
II znalců s jednou přilbou poněkud. skloněného 'Při
výškovóm kánonu .3:2:5 '" klenot:přilba:štít,
chivanéln i pro znaky se .dvěma a t:řemi přilbami';
je-iijich více, klada ostatní kolem štítu - pochopi t e lně u š tí tu s Ve lk~Y111 poč t em polí, k němuž
náleží vf ce n~ž pět klenotů,upr~vuje kánon ve pro...
spěch výšky štítu Zvířata ve štítech a
klenotech
jsou vě"tšinou holá, s 'mírnými náznaky-srsti č.i hří
vy,s propqrcněi .ti~~turaminaznačenouzbrojí, j~~
jich postoje jsou lafu1é a energické Kryala nalezneme nejrůzněj š:í.ch . typů, odvlaj.ících prostých. tma'"
vých roušek až po bohaté rozviliny, vždy respektu~
jící materiál. Stíny jsou mírně naznačeny kreslenYi::1J. šrafy - hlavně na krydlech a přilbéchl'méně na
kl'r:motech a i:itít'ovÝch figu:c6ch -jen.zčásti je
shnov6no barvou - přilby. Vcelku 1:j0 hodnotit
Gl":~nenberGuy Wappenbuch jako dílo Of,(,'yl t
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kresby - a 08ta:v lcamorrí., dře've... a často J. kovu bar~it.
Zpoěátku jen jedním tonem v ka~d6 tinktu~é'e, pozcl~ji, Vliver" c1.cskové malby i E(C~':olika t6ny
téže tinktlD:Y. K stínování, j)ylo-li užito, s Louž.í Ly
i":CD.fy CeJ:':r..é ne banevná kresba tedy byla j on polot ovar em, Grafi::a
ern pz-acu.[e s bar-varná jen vyjí;..
mocno a př-esto by.Lo třeba, aby erby provedené dře:...
vořezem byly svébytným výt.var'ným projeven, nevyŽ!adujícím ruční kolorov6ni
Tato nutnost přinesla
zjem11ení a zdokonalení kresby,která byla dosud jeh
studijním II pnllocnÝm prosti;',ed1cem e Její present
ní prostřednictvím rytiny j
finnlního umělocké
110 výrazu si' VY11Utilo id'll:c~zn8,j ší
užívál1í ne jen
stinovnní ale i' det a i Lů kr-e s'Lených figur - chomáčů
s11sti, mimiky tv-Iiří, nuskulů'tury těl u pečlivG'jší
propracování tvarů i'Ítí tu i přileb Poz-ovnáme-rl
Grtinenbergovu kresbu n0..1):10 s he r a'Ldí.ckým d:i:'evořo:"'"
z cm Martin1='. Schongauera, n8jlopšího rytce p3:'G(l ni.~
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jeho práce stojí :na vrcholu
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aby moh La

tVarl' ,Vlr:stních

potá:..
mezi forufWli po:;dníl:o 16 století a mezi formmni vy~stujícími do ošklivosti či smošnosti
Byl
téměř
cit pro svéráznou krásu heraldikY4 '
A je jen charakteristické, že když nadešel čas ob:novy a když několik tvurců sestoupilo až k středo
věkým pramenŮID,vytryskl nejoslnivější gejzír právě
z dědictví POZfulí gotiky@ Geniální Otto Hupp j~co
by byl přímým .žákem nUrerovÝID,žákem poučeným o re:áliích a poučeným o celém, staletí trvajícím, vývoji heraldické tvorby* Jeho kresby srší nápady
stejně marnotratně jako
kresby největších před
chudců,jeho ruka se stejnou suverenitou a lehkostí
zvládá i ty nejkomplikovanější komposice v záplavě
nových a novÝch motivů" :Byl žákem, který dosáhl
dalšího z vrcholů, nedostižných celým generacím
menších učedníků.
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