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          Dvojhlavý orol  
          píše Ján Kulík 
 
 Už dlhšie sledujem zopár „sajtov“ zo Srbska a vidím, že mnohým nie je jasné, 
prečo v tom srbskom erbe majú dvojhlavého orla, korunu (symbol kráľovstva) a pod. 
Korunou sa nebudeme zaoberať, no toho dvojhlavého orla si vysvetlíme, najmä 
z dôvodu, že mnohí si ho vysvetľujú ako „švábskeho orla“. Pamätajú sa na takého orla 
v erbe R-U monarchie, vidia ho na štátnej vlajke Albánska a tu sa vedomosti najčastejšie 
končia. Nevšimli si, že takého orla majú aj Rusi, Čiernohorci atď. ba majú ho aj Srbi a to 
ešte z čias dynastie Obrenovićových a najmä rozličné erby a vlajky gréckej pravoslávnej 
cirkvi. 
 

  
 
      Erb dynastie Obrenovićových. 
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 Heraldika má svoje pravidlá a na tomto erbe vidíme rozličné európske vplyvy. 
Vidíme červený štít (má podobu taliansku zo XIV. st.), na ktorom je biely kríž – tzv. 
latinskej podoby ( rovnako, ako to majú Švajčiari) a v ňom je 4xC, čiže motto „Само 
Слога Србина Спасава“ (Jedine Svornosť  Srbov Zachraňuje), hermelín (ako znak 
kráľovstva), pri nohách orla sú „fleur-de-lis“ čo je zase symbolom „nepoškvrnenej 
Bohorodičky“ atď. Čo a prečo je to  tam, nebudeme vysvetľovať. Zaujíma nás iba ten 
dvojhlavý orol a jeho pôvod. 
 
 Orol je dravý vták. Vyletí vysoko, tam elegatne krúži... a hľadá si obeť, potravu. 
Túto vlastnosť orla ľudia poznajú od najdávnejších čias. V ich pojímaní, orol bol 
najbližší ku bohom a že grécki bohovia sídlili na Olympe, ich pánom bol sám Zeus, nuž 
maľovali si ho, ako ten Zeus v jednej ruke drží blesk hromu a v druhej orla. 
 

   
 
  Zeus so strelou a orlom – Múzeum v Louvre. 
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      Veľký Zeus a jeho božský vták – orol. 
 
 Zeusa s orlom, Atény si razili aj na svoju drachmu (500 – 322 p.n.l.).  
 
 Orla poznali aj starí Rimania, lenže ťažšie je určiť či na ideu orla, ako božieho a 
kráľovského vtáka prišli samostatne, alebo si aj toto prevzali od Grékov. Ináč používali 
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ho, ako symbol ríšskej moci a všetky légie ho mali na svojich štandardoch. Vždy sa 
pozeral „vpravo“, čiže do budúcnosti a práve takéhoto orla nachádzame na štítoch 
a v erboch šírom západnej Európy a to nie len v prípade Nemcov. 
 
 Keď na scénu prichádza cisár Konštantín, ktorý zakladá „nový Rím“, čiže nové 
hlavné mesto ríše na východe, Konštantinopol (nazval to podľa svojho mena, ináč na 
tomto mieste v roku 658 p.n.l. podľa legendy určitý Byzas založil menšie mesto a nazval 
ho Byzantium). Nešetril peňazí a mesto sa stalo ozdobou ríše, hlavne jej východnej časti. 
Veľkoleposťou a aj významom konkuroval samému Rímu, nuž to sa aj symbolicky 
chcelo ukázať. Namiesto „rímskeho“ orla, začína sa tu používať „byzantský“, dvojhlavý 
orol. Tento sa pozerá nie len na západ, ale aj na východ. 
 
 Každá ríša má nie len svoj začiatok, ale aj koniec. Ani rímska neprešla lepšie. 
Minuli sa časy neustálej expanzie a nastali časy „obrany“ hraníc. Ríša dosiahla svoje 
maximum. Nasledovali už len časy úpadku. Na hranice čoraz častejšie a silnejšie, klopali 
„barbari“ a to, ako Kelti, tak aj Germáni... a nechýbali ani plemená áziatov. Nastalo 
„veľké sťahovanie národov“. Súčasní historici hovoria, či zatiaľ bojazlivo núkajú aj 
teórie o klimatickej zmene v oblasti Euro-Ázie. Došlo vraj ku zachladeniu a toto 
podnietilo rozličných barbarov pohnúť sa na juh. Ani tento faktor nemôžeme úplne 
odhodiť, ale je tu ešte celý rad iných. Jeden z nich je aj import nových náboženstiev, ako 
napr. mitraizmus a hlavne kresťanstvo. Toto bolo zvlášť agresívne. Netrpelo žiadny 
kompromis s už jestvujúcimi náboženstvami ríše.  
 
 Západná polovica ríše postupne zaniká, kým východná, práve zásluhou 
Konštantína (bol veľký oportunista) trvá ešte ďalších skoro tisíc rokov, ale už nie 
v tradičnej podobe. Stáva sa akože kresťanskou. Tento proces pokresťančovania vidíme 
aj na zástave gréckej pravoslávnej cirkvi. Je to žltá (zlatá) zástava s dvojhlavým čiernym 
orlom. Následne, tento orol, ako symbol bývalej spätosti s Byzantiou zjavuje sa nám aj 
dnes na vlajkách rozličných národov, ako napr. Albánsko (červené pole s čiernym 
orlom), v erbe Ruska, Srbska, Čiernej Hory...  
 
 Ruský „veliki knjaz“ Ivan III. (1462 – 1505) sa oženil s neterou posledného cisára 
Byzantie, so Sofiou (pôvodné meno jej bolo Zoe = život, čo je grécky ekvivalent 
hebrejskej Evy) a v roku 1472. do erbu si kladie aj dvojhlavého orla, čím dáva na javo 
svoje dedičské právo na Byzantiu. 
 
 Nebol však prvý, čo prišiel na ideu nárokovania si na východnú časť rímskej ríše. 
V tomto ho predbehol franský cisár Karol Veľký. O nejakých 6 storočí. Svedkovia doby 
zapísali, že vlastne korunoval sám seba. Pápež musel konať podľa jeho inštrukcií, ak 
chcel aj ďalej sedieť na tróne sv. Petra a Karol sa zase tváril, že ho ponuka pápeža 
prekvapila. Prijal korunu, s čím musel súhlasiť aj Konštantinopol a začal obnovovať sv. 
rímsku ríšu, za ktorú aj Voltaire neskoršie poznamenal, že to nebola ani svätá ani rímska, 
ba dokonca, ani ríša v pravom význame. 
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 Byzantský dvojhlavý orol. Len v XI. st. sa tento orol stáva aj úradným symbolom 
Byzantie, i keď jestvoval už niekoľko storočí. Všimni si, že orol v pravej nohe stíska meč 
a v ľavej korunovačné jablko. Neskoršie varianty mu do pravej nohy vkladajú buď kríž, 
žezlo, ale občas tam nemá žiadny kráľovský, alebo cirkevný symbol. 
 
 
 

  
 
 Takto vypadá úradná zástava patriarcha Konštantinopola (Carihradu) a hory 
Athos, ako aj gréckej pravoslávnej cirkvi v diaspore, pod carihradským patriarchom. 
Teraz v pravej nohe orol má kríž. 
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 Úradná vlajka byzantskej ríše z čias XV. st. V strede je dvojhlavý orol, na prsiach 
má kríž, nad ním je včasnokresťanský kríž zvaný „Chi-Rho“ (podľa gréckej alfabety prvé 
dve hlásky mena Kristovho - Χριστος).  
 

                                                               
 
 V každom poli (ako aj na na zástave) je grécke písmeno β (beta). Štyri bety 
znamenajú: 
ΒΑΣΙΛΕΓΣ,  ΒΑΣΙΛΕΩΝ,   ΒΑΣΙΛΕΓΩΝ,  ΒΑΣΙΛΕΓΕΙΝ = Kráľ kráľov kraľuje nad 
kráľmi. 
 Grécka pravoslávna cirkev má ešte aj ďalšie amblémy, ako pre cirkev v Grécku, 
na Cypre, pre okruh Austrálie, pre samostatné biskupstvo na Ohride atď.  
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 Ústredné elementy erbu cárskeho (imperiálneho) Ruska. Aj tu dominuje čierny 
dvojhlavý orol. Na prsiach orla je štít Moskvy, kde vidíme sv. Juraja, ako zabíja draka. 
Ináč patrónom Ruska (a Škótska) je sv. Ondrej. 
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 Erb Ruskej federácie. Rovnaký, ako bol aj cársky, s rozdielom, že orol je teraz 
zlatý, pozmenená je podoba chvosta a sv. Juraj je obrátený opačne. 
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 Erb v štátnej zástave Čiernej Hory. Na prsiach má štít s levom (benátskym), lebo 
svojho času Čierna Hora bola „pod ochranou“ Benátok. 
 

   
 
 Erb rodu L.N. Tolstoja. Kompozícia erbu nie je typická ruská, ale „západná“.Nad 
korunkou máme zase čierného byzantského orla, ba aj v samom štíte je jeho polovica. 
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             Erb sv. rímskej ríše. 
  
  
 

  
 
 Ešte „svätejšia“ podoba erbu sv. r. ríše. Na telo orla sa priložil kríž, Ježiš a na 
krídlach sú štíty všetkých krajín a oblastí prislúchajúcich k ríši. 
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 Erb R-U ríše, Habsburgovcov. Áno, na tento erb, ako „ochrancovia kruny sv. r. 
ríše“ mali právo. Ich dvojhlavý orol v pazúroch drží nie len žezlo, ale aj meč. 
 
 Mnohé západoeurópske rody, aby dokázali starobylosť svojho rodu, jeho zásluhy 
v ochraňovaní koruny, alebo neraz aj podfukom atď. do erbov si dávali dvojhlavého orla. 
Na to však museli mať súhlas panovníka, „ochrancu“ koruny. 
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 Erb rodu Odescalchi. Tento taliansky rod bol aj majiteľom Iloka. Všimni si, že 
nad hlavami orla je aj pápežská insignia, kľúče... čo znamená, že tento rod buď dodal 
niektorého pápeža, alebo sa nejak zaslúžil pre sv. stolicu. 
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 Erb kniežaťa Metternicha. Áno toho, ktorý ako politik habsburskej monarchie sa 
nám zapísal do dejín svojím tzv. absolutizmom. 
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 Futocké panstvo, v čase keď sa zakladal Petrovec, bolo majetkom rodu 
Čarnojevićovcov, ktorí do Rakúska priviedli kolóny Srbov. Po Čarnojevićovcoch, panstvo 
dostáva gróf Andrej Hadík, pôvodom z Turca. Andrej Hadík v službách koruny vynikal, 
takže Mária- Terézia mu udelila nie len futocké panstvo, časť Sriemu, ale aj titul 
guvernéra Sedmihradska, ba za vojenské zásluhy dostáva aj titul maršala.  
 V jeho čase sa zakladá Kysáč, Slováci z Hložian sa na neho obracajú s prosbou 
na povolenie vystavať si kostôl... A. Hadík vystaval v osade Futok tzv. súdnu budovu, kde 
dnes sídli poľnohospodárska škola. V naších análoch je zaznamenaný aj tým, že tunajších 
Slovákov naučil pestovať chmeľ. On bol ten, čo sem, zo Žatca priniesol prvé sadenice 
chmeľu. 
  
  

 
 
 Erb A. Hadíka. Ako v štíte, tak aj súčasťou klenotu mu je čierny dvojhlavý orol. 
V jeho prípade nejde o žiadnu súvislosť s pravoslávnou vierou, ale so sv. rímskou ríšou, 
či následne s Rakúskom. 
 „Dôležitosť“ rodu prezrádza aj sám klenot. Sotva najdete, aby nejaký gróf mal 
v erbe až štyri koruny. On ich tam má. 
 * Viecej o priezvisku Hadík je na „Etymológia priezvísk“ vstup „H“. 
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 Po A. Hadíkovi, futocké panstvo, na čas dostáva gróf Brunswick a ako poslední 
pán grófstva bol Rudolf Chotek. 
 Rod Chotekových patrí medzi najstaršie české rody. Prvé zmienky o nich 
pochádzajú zo XIV. st. Vynikali v bojoch s Turkami, brali účasť v protihabsburských 
povstaniach, no neskoršie sa vyrovnajú so svojim stavom v ríši a postupne rod naberá na 
dôležitosti.  
 Sám erb pôvodne bol „spoločný“ s ešte ďalšími 15. rodmi. V štíte mali polovicu 
kolesa, čo si neskoršie rozdelili na červenú a striebornú. Pri povýšení do stavu grófskeho, 
na štít pribúda zlatý medveď na modrom poli a čierny ríšsky orol na zlatom podklade. 
Chotekovci majetok tratia v 1921. roku, po prikľúčení sa Vojvodiny ku kráľovsrvu SHS – 
neskoršia Juhoslávia. 
 * Chotek  Z Chotkova a Vojnína. Osada Chotkov u Radníc je v Plzeňskom kraji. 
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 Rod Chotekových bol poriadne rozvetvený. Z tohto rodu vyšla aj manželka 
Františka Ferdinanda, nástupcu na trón R-U ríše. Na ceste do Sarajeva, kde na nich 
spáchal atentát Gavrilo Princip, manželský pár sa na čas stavil aj u rodine vo Futoku. 
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 Erb Marqués de Aytona, Grandee Španielska, rytier rádu Calatrava... O tomto 
pánovi sa vtedy chybne domnievalo, že má právo na erb princa Bavorska, čiže ku česti 
mať v erbe dvojhlavého orla prišiel omylom. 
 

   
 
        Erb mesta Essen – Nemecko. 
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 Štít s mečom mesto dostalo ešte v roku 1400 a v 1623. r. cisár povolil mestu aj štít 
s ríšskym orlom. 
 

  
 Erb mesta Kolín (Köln), Nemecko. Dvojhlavý orol sv. r. ríše v pazúroch drží meč 
a žezlo. Niekde koncom XIV. st storočia na prsia orla pribúda štít „slobodného ríšskeho 
mesta“. 
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 Erb nemeckých kníhtlačiarov, ktorý vzniká v 1883. roku na podklade starších 
podôb a legendy, že štít dvojhlavého orla im povolil ešte Frederik III. (1440 – 1493). 
Všimni si, že v štíte je aj písmeno „G“, čo symbolizuje, že tlačiareň vymyslel Gutenberg. 
 
 Dvojhlavého ríšskeho orla na štítoch majú ešte mnohé staré rody záp. Europy, 
ako aj počet miest, ako aj zopár cechov. 
 

*Len mimochodom. Ak sa pozeráte na správy chorvátskej TV, neraz počujete nie 
srbský napr. prezident, predseda vlády a pod. Ale srbijanski, čo zase nie je ich 
výmyslom. Má to svoje úzadie. Keď sa v čase Obrenovićových dosiahla 
„samostatnosť“ (vazalstvo), rod si nárokoval na epitét srbský kráľ a chcel sa 
zaradiť do rodiny najväčších európskych dynastií. Mnohí mali na to výhrady 
a zvlášť Habsburgovci, z čoho vznikol kompromis: Dobre si kráľ, ale nie aj kráľ 
všetkých Srbov, len tých, čo žijú v Srbsku (Srbiji). Aj my máme hodne Srbov (v 
Chorvátsku, Maďarsku – včetne Vojvodiny a neskoršieho Rumunska, Bosny 
a Hercegoviny...) takže nemôžeš byť srbský, len Srbijanski kralj. Obrenovićovci 
s tým súhlasili a preto to srbijanski máme aj dnes.  


