


L
o

v
c

i

Pokus o oživenie tradičného sokoliarstva pod-
nikli v roku 1839 najprv v Holandsku, kde 

založili „Royal Loo Hawking Club“. Mali na čom 
budovať, veď v roku 1830 (teda pred založe-
ním klubu) 240 sokolov klubu (vrátane soko-
lov poľovníckych z Grónska) ulovilo 200 vola-
viek. Prezidentom klubu sa stal princ Alexander 
Nizozemský a hlavným sokoliarom bol Adrian 
Mollen - najslávnejší zo sokoliarskej dynastie.

Známi a vplyvní šľachtici, napríklad uhorský gróf Esterházy, 
ktorí sa stali členmi klubu, buď sokoliarstvo aktívne vykonávali, 
alebo ho aspoň podporovali. Princovi Alexandrovi sa podarilo 
presvedčiť profesorov Schlegela a Vestera van Woulverghena, 
aby napísali uznávané dielo o sokoliarstve „Traité de Faucon-
nerie“.
Sokoliarsku činnosť v klube podporovala aj princezná Sofia. 
Rada sa zúčastňovala lovu so sokolmi, sediac na koni v dám-
skom sede. Po 16 rokoch činnosti, čiže v roku 1855, však 
kráľovský klub zanikol a jeho členovia sa sokoliarstvu venovali 
individuálne.
Významným holandským sokoliarom bol Karl T. Mollen žijúci 
v severnom Brabantsku neďaleko mesta Valkenswaard. Zao-
beral sa výrobou sokoliarskych potrieb a odchytom sokolov. 
Zomrel v roku 1936 ako 81-ročný. V Brabantsku sokoliari chy-
tali preťahujúce sokoly sťahovavé, vzácnejšie aj sokoly poľov-
nícke, a to od stredoveku až do konca devätnásteho storočia. 
Predávali ich za vysoké ceny záujemcom z celej Európy.
Sokoliarska tradícia v Európe sa kontinuálne vyvíjala iba v An-
glicku. Starodávny a svetoznámy „Old Hawking Club“, resp. 
dnes „Britisch Falconers Club“ podporuje a rozvíja sokoliarstvo 
a sokoliarske tradície prakticky bez prerušenia.
Z roku 1825 pochádza málo známe dielo „Bas Náma,“ ktoré 
autor Tajmur Mirza, syn miestodržiteľa perzskej provincie Fárs 
Aliho Husejna, napísal pod pseudonymom Mustaki. Obsahuje 
poľovnícke a sokoliarske pozorovania, skúsenosti a poznatky 
autora, ktorý patril k najväčším perzským sokoliarom. Zverejnil 
ju v roku 1285 hidžry (od úteku Mohameda z Mekky do Medi-
ny), teda v roku 1907 nášho letopočtu.
Slovenský polyhistor Matej Bel sa v diele „Notitia Hungariae“ 
zaoberal aj sokoliarstvom v Rakúsku, Uhorsku a aj na dnešnom 
území Slovenska.

Keď Turci okupovali 
Bosnu a Hercegovinu, 
aktívne sa venovali so-
koliarstvu. Begovia lovili 
s dravcami ešte v polovi-
ci 19. storočia, a to naj-
mä v oblastiach Krajina 
a Pasovina.
Hôrman však uvá-
dza, že na prelome 19. 
a 20. storočia sa soko-
liarstvom zaoberali už 
len staré rody Uzeirbe-
govičovcov v Maglaji, 
resp. Sirbegovičovcov 

a Smajlbegovičovcov v Tesanji. Podľa podplukovníka Lasku 
pred prvou svetovou vojnou s dravými vtákmi lovili len členovia 
rodu Mustajbegovičovcov v Maglaji. Pri love používali krahulce, 
jastraby a dokonca aj sokoly sťahovavé, ale výhradne z ruky. 
Výškarenie, čiapočku a vábidlo nepoznali. Na prilákanie cviče-
ného dravca k príletu používali živého alebo zabitého holuba. 
Lovili najmä jarabice a s jastrabom aj zajace.
Podplukovník Laska pôsobil v Bosne na popud rakúsko-uhor-
ského ministerstva vojny. Mal za úlohu preskúmať možnosť 
využitia cvičených dravcov v boji, a to na likvidáciu nepriateľ-
ských vzducholodí zápalnými časovanými náložami.
Podplukovník tento zámer neodporúčal, pretože cenné dravce, 
ktoré by museli absolvovať náročný a nákladný výcvik, by prav-
depodobne diverznú akciu neprežili, resp. by sa k cvičiteľovi 
po explózii už nevrátili. Ako vhodnejšie na tento účel odporúčal 
krkavce, ktoré sú učenlivejšie a z finančného hľadiska dostup-
nejšie.
Na Skýcovskom panstve lovil knieža Odescalchi jarabice so 
sokolmi sťahovavými ešte pred 1. svetovou vojnou.
V priebehu 1. svetovej vojny (1915) A. Deppe stretol v Besky-
dách, tri dni pochodu od Dukelského priesmyku, v obci Výreva 
(Výrava?) miestneho gorala, ktorý lovil s orlom. Keďže sa 
s ním nevedel dohovoriť, 
popísal len to, čo videl. 
Goral niesol orla nie na 
rukavici, ale na „T“– čku. 
Poľoval na líšky a jazve-
ce. Deppe bol dokonca 
očitým svedkom, že orol 
lovil mladé kamzíky.
Majiteľ orla s pútkami 
oboch nohách pred lo-
vom čiapkoval. Držal ho 
vo vlastnej chalupe, kde 
nepripútaný a neočiap-
kovaný sedel na hlinenej 
peci pokrytej vrstvami 
trusu. Goral bol ochot-
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ný svojho dravca predať za 100 ríšskych 
mariek. Ako sa dostal k sokoliarstvu a či 
okrem neho sokoliarčili aj jeho súkmeňovci 
či susedia, Deppe pre neznalosť jazyka 
nedokázal zistiť.
Sokoliarstvo si v priebehu niekoľko tisícroč-
nej existencie zachovalo nepretržitú kon-
tinuitu len na nekonečnej stredoázijskej 
stepi v terajšom Mongolsku, Kazachstane, 
Turkménsku, Kirgizsku, Gruzínsku a Baškir-
sku.
Vo významnejšej miere sa sokoliarstvo udr-
žalo v Rusku, Turecku, Iráne, Pakistane, Af-
ganistane, Indii, Japonsku, Egypte, Maro-
ku, Alžírsku a v ďalších arabských štátoch.
Koho zaujíma história sokoliarstva podrob-
nejšie, môže si ju prečítať v knihe „SOKO-
LIARSTVO“ 1. diel: „História sokoliarstva“, 
ktorá vyšla vo vydavateľstve Epos.
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www.krivjansky.sk
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