
RodopisnÁ rEvuE 4        Karl - Eugen Czernin
ZIMA        2000     Jak má vypadat czerninský erb

                                                      Obecné problematice s nepřesnostmi v reprodukovaných kres-
bách šlechtických znaků je nejlépe čelit jejich publikováním z nejspolehlivějších pramenů.
Proto bych rád uvedl nejprve slovní popis (blason) erbu celé rodiny z roku 1623:
      Půlený štít se srdečním rakouským štítkem přikrytým zlatou
císařskou korunou, v něm v červeném poli stříbrné břevno. Pra-
vá polovina štítu je červená, levá modrá se třemi stříbrnými
břevny, z nichž horní nese zlaté písmeno F, prostřední M
a spodní R (polepšený rodový štít). Na helmě s přikryvadly
vpravo modrostříbrnými a vlevo červenými je ozbrojená pravá
paže, v lokti ohnutá a pozvednutá k úderu, ruka přirozené barvy
drží tureckou šavli se zlatou rukojetí a zelenou palmovou rato-
lestí mezi otevřenými orlími křídly, vpravo červeným a vlevo
modrým se třemi stříbrnými břevny.
      Popis erbu hrabat Czernin - Morzin, vytvořený roku 1908:
Půlený štít se srdečním rakouským štítkem přikrytým zlatou cí-
sařskou korunou, v něm v červeném poli stříbrné břevno. Pravá
polovina štítu je rozdělena, horní pole červené, dolní polceno, vpravo ve stříbrném poli trup
černocha se zlatou korunou, vlevo v červeném poli stříbrná hradba o třech stínkách (hrabata
z Morzinu); v levé polovině štítu v modrém poli tři stříbrná břevna, z nichž horní nese černé
písmeno F, prostřední M a spodní R. Dvě helmy, vpravo rodová helma (viz erb celé rodiny),
vlevo s červeno-stříbrnými přikryvadly, trup černocha mezi otevřenými orlími křídly, vpravo
červeno-stříbrně a vlevo stříbrno-červeně dělenými.
      Poznámka na závěr k oběma výše uvedeným erbům: Císařská koruna nad srdečním štít-
kem není ani římsko-německá, ani Rudolfova, ale tzv. heraldická. Hraběcí koruna v polovině
nad štítem by tam podle nejpřísnějších heraldických pravidel neměla být, protože vlastně není
součástí erbu. Její  umístění do tohoto prostoru je však možné.

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz

