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Náprotivkom legendy o svätom Bavonovi je 
ruská povesť o svätom Trifonovi Patrikejevovi, 

sokoliarovi ruského cára Ivana Hrozného, ktorý 
vládol v rokoch 1530 – 1584.

Legenda hovorí o Trifonovi, ktorému pri love neďaleko osady 
Naprudnyj (dnes Trifonova ulica v Moskve) uletel najlepší cá-
rov biely sokol. Nazlostený cár mu pod hrozbou trestu smrti pri-
kázal, aby do troch dní vzácneho dravca našiel a znovu chytil.
Trifon celé tri dni prečesával blízky les, ktorý mal názov „So-
kolničij“, ale sokola sa mu nepodarilo nájsť. Úplne vysilený na 
sklonku tretieho dňa zaspal.
Vo sne sa mu zjavil jeho patrón, svätý Trifon, na koni s bielym 
sokolom na ruke. Povedal mu, kde nájde sokola sediaceho na 
borovici. Ihneď sa zobudil, vyhľadal označený strom, privolal 
sokola na ruku a tesne pred vypršaním lehoty ho stihol odo-
vzdať cárovi.
Sokoliar dal na znak vďaky svätému Trifonovi postaviť na mies-
te zázraku malý chrám z bieleho kameňa v „novgorodskom“ slo-
hu, ktorý nepodľahol požiaru po obsadení Moskvy cisárom Na-
poleonom a zachoval sa dodnes.
Trifonova ikona a vzácna maľba zo 16. storočia, ktoré znázorňu-
jú svätého Trifona s bielym sokolom na pravej ruke, sú umiest-
nené v Treťjakovskej galérii.
V 16. a 17. storočí sa v cárskom Rusku chov sokolov sústreďo-
val do najväčších miest - Kyjeva, Moskvy a Nižného Novgorodu, 
čo dokladuje množstvo písomných záznamov z doby kyjevské-
ho veľkokniežaťa Jaroslava Múdreho a cára Ivana Hrozného. Dá 
sa povedať, že sokoliarstvo zasahovalo aj do politického života 
Ruska, veď práve darovanie sokolov tým správnym ľuďom v ro-
ku 1616 umožnilo cárovi získať pôžičku na boj s Litvou.

Ruské sokoliarstvo malo okrem duchovného patróna v osobe 
svätého Trifona aj skutočného velikána medzi sokoliarmi, cá-
ra Alexeja Michailoviča Romanova (1645 – 1676), ktorému sa 
hovorilo „cár sokoliarov“. Napísal prvú špecializovanú loveckú 
príručku v Rusku s názvom „Regule“ (Urjadnik – Správca), v kto-
rej sa vyznáva z veľkej vášne k sokoliarstvu: „Lovte a bavte sa, 
tešte sa tejto ušľachtilej zábave, ktorá povznáša, láska a obve-
seľuje srdce, takže smútok ani žiaľ k človeku nemajú prístup. 
Striehnite sa neprepásť vhodný deň, vydávajte sa na lov čo naj-
častejšie, vypúšťajte sokoly na korisť horlivo a snažte sa, aby 
vtáky nezabudli nič zo svojho obdivuhodného umenia“.    
V obrovských sokoliarskych dvoroch na dedičných statkoch 
Alexeja Michailoviča v Semjonovskom a Kolomenskom chova-
li do troch tisíc loveckých dravcov a väčšina z nich patrila medzi 
ušľachtilé sokoly, ktoré cár obľuboval najviac.
„Ako ten sokol nevýslovne krásne vyletel!“ písal cár svojmu 
vrchnému sokoliarovi. „Hneď prvým letom zahnal na jedno 
miesto dva kŕdle kačíc ostrochvostých a polovicu kŕdľa číriek. 
Keď nad nimi krúžil druhýkrát, vzlietla jedna ,ostrochvostka’ a 
on ju z milosti Božej, pre tvoje modlitby a k tvojmu šťastiu tak 
zrazil, že sa vo vzduchu desaťkrát prevrátila a opŕchnutá spus-
tila sa na vodu. Už ju chceli dostreliť, ale on ju zrazil takou si-
lou, že z nej vyšli črevá, takže vo vode nevydržala a vybehla na 
breh, kde ju pritlačil k zemi.“
Cár sa osobne venoval výcviku dravcov. Sám im dával mená a 
hodnotil ich, keď pred ním skladali „loveckú maturitu“. O jeho 
záujme o zdravie sokolov svedčí list vrchnému sokoliarovi: „Pí-
sal si nám so sokoliarom Ofoňkom Keljinom, že sokolovi Mura-
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tovi sa uľahčilo, ale aká nemoc ho sužovala, to nepíšeš. A eš-
te píšeš, že sibírsky sokol Kolmogor je chorý, ale akou choro-
bou a z čoho, o tom sa nezmieňuješ, a o Alajovi píšeš, že je mu 
lepšie, ale my sme nič nepočuli, žeby ochorel, o tom ste nám 
nikdy nepísali“.  
Cár považoval sokoliarstvo za svoju súkromnú záležitosť a zaká-
zal cudzincom prístup na sokoliarske dvory.
Stupeň utajenia je zrejmý zo skutočnosti, že financovanie so-
koliarstva, odchyt sokolov a organizovanie sokoliarskych lovov 
mal na starosti „Prikaz tajných del“, ktorý však za cára Alexe-
ja Michailoviča tvoril skôr jeho súkromnú kanceláriu, a nie vše-
mocnú tajnú políciu ako v neskoršom období.
Rakúskemu veľvyslancovi cár po pol roku prosieb napokon 
predstavil šesť sokoliarov aj so sokolmi. Do dnešných čias sa 
zachoval opis, ktorý zaznamenal nadšený veľvyslanec: „Na zla-
tom vyšívaných rukaviciach stáli sokoly. Čiapočky boli z hodvá-
bu, zamatu, atlasu alebo safiánu. Boli bohato ozdobené zlatý-
mi výšivkami, perlami a drahokamami. Jednoduchšie čiapočky 
boli ušité z jelenieho semišu“.
Podrobný popis sokoliarskeho oblečenia s cárskym znakom a 
prekrásneho výstroja cárskych sokoliarov cár zahrnul aj do svoj-
ho diela „Regule“. Písal o strieborných a pozlatených hrkálkach, 
o dĺžcoch zo zlatých nití, o bohato zdobených čiapočkách...
Zaujímavý bol spôsob pripútania dravca na rukavicu. Na mies-
te, kde rukavica prechádzala do tvrdšej manžety, bol našitý krú-
žok, cez ktorý bol prevlečený remienok, ktorým bol dravec pri-
pútaný. Druhý koniec remienka zvieral sokoliar v dlani - keď za-

zrel korisť, vrhol dravca v jej smere a zároveň pustil remienok.
Cár poznal po mene každého zo svojich takmer 300 sokoliarov.
Cárskym „ukazom“ boli všetky „krečety“ v ríši predmetom štát-
neho monopolu. To znamená, že všetky odchytené či odchova-
né sokoly boli vlastníctvom cára. Najbežnejším spôsobom zís-
kania dravcov bol odchyt pomocou šnúry, siete a návnady. So-
koliar priviazal na dlhšiu, asi 100 metrovú šnúru živého holuba. 
Ďalšou šnúrou ovládal sieť, ktorá bola natiahnutá na vetvách 
alebo podperách. Keď sokol zaútočil a zaťal do holuba pazúry, 
sokoliar pritiahol návnadu i so sokolom pod sieť a druhou šnú-
rou sieť uvoľnil. Neskôr sa presadil jednoduchší spôsob odchy-
tu. Sokoliar priviazal holuba o kolík zarazený v zemi. Nad ním 
bola na štyroch stĺpikoch napnutá sieť. Keď sokol spozoroval 
korisť, vrhol sa strmhlav dole. Narazil do siete, ktorá sa zo stĺpi-
kov uvoľnila, a dravec sa z nej už nevymotal.
Za vlády Alexeja Michailoviča Romanova dosiahlo ruské soko-
liarstvo vrchol. Množstvo chovaných dravcov, nedostižná úro-
veň výcviku, bohaté skúsenosti a poznatky, príkladná starostli-
vosť o dravé vtáky, perfektné materiálne zabezpečenie a vyba-
venie nemali v európskych krajinách obdoby. Väčšinu z troch 
tisíc dravcov chovaných na cárskych sokoliarskych dvoroch v 
Semjonovskom a Kolomenskom tvorili sokoly poľovnícke, sťa-
hovavé a krečety. Rárohy sa v dobových dokumentoch neuvá-
dzajú, preto sa dá predpokladať, že ich radili ku krečetom. So-
koliari však chovali i jastraby a krahulce, ale aj orly – berkuty.
Ostrov Novaja Zemľja bol prvou rezerváciou poľovníckych soko-
lov na svete.

L
o

v
c

i
59

 

H
IS

TÓ
R

IA
 S

O
K

O
L

IA
R

S
TV

A
 

59

Svätý Trifon a cár sokoliarov 
(1530 - 1676)

CEREMONIAL PASOVANIA ZA NAJVYŠŠIEHO CÁROVHO „SOKOLNIČIJA“

CÁRSKY SOKOLIAR NA LOVE

CÁR PRED ZAČATÍM LOVU PREBERÁ 
NA RUKAVICU BIELEHO KREČETA

CÁROVI SOKOLIARI PÓZUJÚ MALIAROM

ZSL -lovci Rozmach Sokoliarstva 2-2011.indd   3 14.4.2011   15:53



L
o

v
c

i

Nástupca Alexeja Michailoviča – Peter Veľký však cárske soko-
liarstvo zrušil. Mladých sokoliarov povolal do armády, takže v ro-
ku 1695 žilo v Semjonovskom a Kolomenskom len asi 50 sta-
rých sokoliarov. 
Za vlády „cára sokoliarov“ boli najobľúbenejšie a najnáročnej-
šie takzvané „vysoké lovy“ volaviek, žeriavov, dropov i hají čer-
vených. Poriadali sa podľa presných pravidiel a starých zvyklos-
tí, ktoré zaručovali prenasledovanej zveri „rytierske“ podmien-
ky pri vzdušných súbojoch. Po úspešnom love najlepšie sokoly a 
ich cvičiteľov okázalo vyhlásili a odmenili cenami, ktoré niekedy 
udeľoval sám cár. Vtáky, ktoré dravce pri ulovení neporanili, so-
koliari okrúžkovali a vypustili späť na slobodu.
O dravcov sa staralo hierarchicky organizované spoločenstvo so-
koliarskych chovateľov, cvičiteľov a lovcov na čele s vysokým 

dvorným úradníkom nazývaným „Sokolničij“. Podliehali mu niž-
ší úradníci, krečetnici, sokoliari a jastrabiari zaradení do rôznych 
funkcií a hodností. Podľa historických prameňov z roku 1632 cár 
krečetnikom prideľoval pozemky ako „léno“ s výmerou 195 až 
520 štvorcových vierst. Sokoliarom a jastrabiarom menej.
Sokoliarsky personál podliehal tvrdej disciplíne. Už výber do so-
koliarskych služieb bol veľmi prísny. Vybraný uchádzač musel ak-
ceptovať, „že za tretí priestupok bude bez milosti poslaný za Le-
nu“ (sibírska rieka v oblasti, kam deportovali vyhnancov).
Náklady na prevádzku sokoliarskeho dvora boli nepredstaviteľne 
vysoké. Pre poľovnícke sokoly, jastraby, orly, ale aj supy sa kvôli 
výcviku či ako potrava chovalo až stotisíc holubov, čo vraj vôbec 
nestačilo, takže ďalšie holuby sa museli prikupovať. Nepovola-
ným bol prístup do sokoliarskych dvorov, ale aj k vypusteným 
dravcom zakázaný. Usmrtenie sokola poľovníckeho bolo jedným 
z najťažších trestných činov. 
Technika lovu používaná za vlády Alexeja Michailoviča bola 
takmer rovnaká ako dnes. Sokoly lovili z ruky a z krúživého letu. 
S jastrabmi sa lovilo z ruky – peši alebo na koni. Poľovalo sa na 
bažanty, jarabice, sluky, volavky, havrany, vrany, divé husi, divé 
kačice a zajace. Popularite sa tešil aj lov na škovránka, keď je-
den dravec útočil zhora a druhý napadol korisť zospodu. Umenie 
sokola sa hodnotilo podľa toho, do akej výšky dokázal vzlietnuť, 
koľkokrát zaútočil na korisť a aký prudký bol jeho strmhlavý let.
Aj po zavedení poľovníckych palných zbraní sa sokoliarstvo v 
Rusku tešilo obľube vďaka vzrušujúcim a nádherným zážitkom, 
ktoré milovníkom cvičených dravcov poskytoval pohľad na rýchly 
let a prudký útok cvičeného vtáka. Sokoliarstvo na cárskom dvo-
re prekvitalo a upadalo podľa toho, aký mal k nemu vzťah vlád-
nuci panovník. Tradíciu lovu s dravcami ako posledná obnovila 
cárovná Katarína II., i keď sama sa lovu aktívne nezúčastňova-
la. Vydržala sa však celé hodiny prizerať oslňujúcej dráme soko-
liarskeho lovu. Po jej smrti aj v Rusku sokoliarstvo ustúpilo iným 
spôsobom lovu a v pôvodnej podobe sa zachovalo len v stredo-
ázijských cárskych dŕžavách.
Koho zaujíma história sokoliarstva podrobnejšie, môže si ju pre-
čítať v knihe „SOKOLIARSTVO, 1. diel História sokoliarstva“, kto-
rá vyšla vo vydavateľstve Epos.

Autor: Tomáš Krivjanský

SOKOL NA ZLATOM VYŠÍVANEJ RUKAVICI

CÁR V ZLATOM PLÁŠTI POZORUJE LOVIACE SOKOLY
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