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Okrem výtvarného umenia (maľby, sochy) sa 
spoločenský význam fenoménu sokoliarstva 

prejavil aj v literatúre, a to nielen odbornej, 
ale napríklad aj v dramatickej tvorbe Williama 
Shakespeara, ktorý do svojich diel neraz zakom-
ponoval scény z loveckého, ale najmä sokoliar-
skeho prostredia (napr. Skrotenie zlej ženy, IV. 
dejstvo, 1. scéna alebo Romeo a Júlia, III. dej-
stvo, 2. scéna).

Pozoruhodný je nález pôvodného Shakespearovho rukopisu Veselých 
paničiek windsorských z roku 1962 so sokoliarskou scénou, ktorá ma-
la byť súčasťou IV. dejstva, neskôr ju však autor z neznámeho dôvodu 
vypustil. Text scény zabieha do takých profesionálnych podrobností, že 
aj dnes by veľa skúsených sokoliarov Shakespearovi jeho znalosti závi-
delo. Pergamen s rukopisom bol náhodou nájdený v koženom sokoliar-
skom vábidle, kde niekoľko storočí slúžil ako výstuha.
Najvýznamnejšie dielo o sokoliarstve na našom území „De institutione 
ac venatu falconum“, ktoré napísal jezuitský mních Juraj Pray, vytlači-
li v roku 1749 v Trnave.
Začiatkom 17 storočia sa medzinárodná pozícia Ruskej ríše oslabila 
a riešenie zložitej situácie si vyžiadalo zvýšenú diplomatickú aktivitu. 

Na všetky strany smero-
vali zásielky vzácnych so-
kolov – do Turecka, Per-
zie a na Krym, ale i do 
Anglicka, Poľska, Dán-
ska, Gruzínska, Číny, Bu-
chary, Imerécie (súdobý 
nezávislý štát na juho-
východom pobreží Čier-
neho mora) a kalmycké-
mu chánovi. Podľa toho, 
o aký štát išlo, cári mo-
difikovali oficiálne odô-
vodnenie cenného da-
ru. Štátom, ktoré Rusko 
ohrozovali, sokoly zasie-
lali ako prejav dobrej vô-
le, napr. Turecku, Perzii 
a na Krym. Závislé kraji-
ny dostávali sokoly ako 
odmenu za vernosť, teda 
„dary z cárovej milosti“.
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KNIHA JEZUITSKÉHO MNÍCHA JURAJA PRAYA 
„DE INSTITUTIONE AC VENATU FALCONUM“.

KONRÁDA Z ALTŠTATENU V ÚLOHE SOKOLIARA – RÓMEA 
ZOBRAZIL WALTER VON DER VOGELWEIDE

VO FRANCÚZSKU SA V 16. A 17. STOROČÍ PONÚKALI NA PREDAJ DRAVÉ VTOKY 
TAKMER Z CELÉHO SVETA

Sokoliarstvo v dramatickom umení, 
diplomacii a obchode (17. a 18. storočie)
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Pre mocnosti, ktoré sa mohli stať potenciálnym spojencom Ruska, dary 
znamenali ochotu dohodnúť sa či ponuku na rokovanie, alebo len žia-
dosť o neutralitu (dary Anglicku, Poľsku a Dánsku).
Najkrajšiemu bielemu sokolovi poľovníckemu v každej diplomatickej 
zásielke sa hovorilo „čestnik“. Mal výstroj vyšitý zlatom, perlami a dra-
hokamami.
Okrem diplomatického určenia boli sokoly odpradávna predmetom roz-
siahleho vnútorného, ale najmä zahraničného obchodu. Na základe tr-
valého dopytu po živých dravých vtákoch sa vytvorila obchodná sieť, 
ktorá obsiahla takmer celý vtedajší kultúrny svet.
Vo Francúzsku sa v 16. a 17 storočí ponúkali na predaj dravé vtáky 
z Alexandrie, Anglicka, Archipelu, Baleár, Berberska, Flanderska, Indie, 
Islandu, Korziky, Nemecka, Nórska, Ruska, Sardínie, Sicílie, Španiel-
ska, Švajčiarska a Turecka.
Nutným dôsledkom existencie výnosného medzinárodného obchodu 
s dravými vtákmi boli zákonné normy, ktoré vyhradzovali právo odchy-
tu a vyberania sokolov z hniezd len určitým osobám alebo skupinám 
osôb. Dokonca sa ojedinele zriaďovali prírodné rezervácie na ochra-
nu hniezdisk.
Napríklad ruská rezervácia „Sedem ostrovov“ na východnom pobreží 
Murmanského polostrova bola založená už koncom 17. storočia, aby 
vzácne vtáky mali dostatočný pokoj na zahniezdenie a pytliaci nekon-
trolovane neplienili ich hniezda.
V roku 1751 vyviezli z Islandu do Dánska 51 bielych poľovníckych so-
kolov. Bol to neobvykle vysoký počet, lebo zo 150 sokolov bolo zvyčaj-
ne len 5 až 6 bielych a ostatné boli sivé alebo sivobiele.
Na Islande si sokoly naozaj cenili. Podľa sokoliarskeho zákona, ktorý 
na Islande platil do roku 1752, sa zabitie sokola poľovníckeho tresta-
lo smrťou vinníka. Iba 10 až 15 rodených Islanďanov, ktorí mali zvlášt-
ny patent od dánskeho kráľa, smelo vykonávať živnosť chytačov. Všet-
ky odchytené sokoly však museli odovzdať kráľovmu sokoliarskemu 
majstrovi.
Napríklad v roku 1764 kráľovi dodali dokonca až 210 poľovníckych so-
kolov, z ktorých 30 daroval nemeckému cisárovi, 50 francúzskemu krá-

ľovi, 60 portugalskému kráľovi, 20 hessenskému poľnému miestodr-
žiteľovi a 2 sokoly francúzskemu vyslancovi. Keď však daroval soko-
la Fridrichovi II., pruskému kráľovi (1712 – 1786), ktorý neobľuboval 
sokoliarstvo, došlo k menšiemu diplomatickému incidentu, lebo kráľ 
si sokola neponechal, ale opäť ho daroval. Táto príhoda vraj prispela 
k zhoršeniu vzájomných vzťahov medzi obidvomi krajinami. V každom 
prípade dánsky kráľ už do Pruska sokola neposlal.
V stredoveku bolo sokoliarstvo dôležitou súčasťou života kultúrnych ná-
rodov. Hodnota vycvičených dravých vtákov, najmä sokolov, bola zá-
vratná, aj keď zo špekulatívnych dôvodov často umelo nadsadená. Na 
druhej strane dobre vycvičený sokol má vraj u Kirgizov aj dnes hodno-
tu troch koni.
Chytanie poľovníckych sokolov však bolo veľmi nákladné podujatie. Zo 
zachovanej kalkulácie dánskeho sokoliara Ferchevena z roku 1762 vy-
plýva, že výprava, ktorá chytala sokoly na Islande, spotrebovala 9 vo-
lov a 523 oviec.
Sokoliarstvo ovplyvňoval právny i správny systém mnohých štátov, a to 
vo forme legislatívnych úprav vlastníckych práv, odchytu, výcviku a lo-
vu s dravými vtákmi. V mnohých krajinách bola zákonom ustanovená 
organizačná štruktúra sokoliarstva – hierarchicky usporiadané funkcie 
a hodnosti platené so štátnych prostriedkov, resp. vydržiavané podda-
nými v príslušných sokoliarskych obvodoch alebo na pridelených po-
zemkoch.
Napokon František I., Lotrinský (1745 – 1765), manžel Márie Terézie 
a rímsko-nemecký cisár zrušil sokoliarske úrady a hodnosti.
Koho zaujíma história sokoliarstva podrobnejšie, môže si ju prečítať 
v knihe „SOKOLIARSTVO, 1. diel História sokoliarstva“, ktorá vyšla vo 
vydavateľstve Epos.

Autor: Tomáš Krivjanský
www.krivjansky.sk
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KIRGIZSKÝ SOKOLIAR AŠIRBAJ (80-ROČNÝ) PRI JAZERE ISSYK-KUL. AJ V SÚČAS-
NOSTI POUŽÍVAJÚ SOKOLIARI V ÁZII ŠPECIÁLNU, O SEDLO UPEVNENÚ DREVENÚ 
PODPERU RUKY NESÚCEJ ORLA.

Plnofarebnú publiká-
ciu „Tomáš Krivjanský: 
Sokoliarstvo – 2. diel: 
Naše dravce a sovy“ 
(veľký formát A4, tvrdá 
väzba, 336 strán, cca 
900 ilustrácií, cena s 
DPH 22,90) si môžete 
priamo zakúpiť alebo 
objednať na adrese: 
Ing. Miroslav Mračko, 
EPOS, Pečnianska 6, 
851 01, tel.: 02/6241 
0208, mail: epos@
epos.sk, resp. EPOS, 
Žilinská cesta 10, 
034 01 Ružomberok, 
tel./fax: 044/4321 016, 4326 112, 4320 570, e-mail: 
mackova@stonline.sk; epos@epos.sk




