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Záujem o problematiku šľachtických sídel narastá nielen medzi umenovedcami, ale aj 

historikmi, čoho dôkazom je výskum Tomáša Januru, pracovníka historického ústavu SAV, 

venujúceho sa historickému vývoju šľachtických sídel v oblasti severozápadného Slovenska. 

Svoje doterajšie výsledky už vydal aj monograficky, prvýkrát v roku 2008, keď vyšla jeho 

práca s názvom Vidiecke šľachtické sídla v Liptovskej stolici. Podobný charakter má aj druhé 

pokračovanie zamerané tentokrát na Oravskú stolicu, pričom spoluautorom je Michal Čajka, 

múzejník venujúci sa stredovekej archeológii a oravskej architektúre.  

 Práca sa skladá z dvoch hlavných častí. Po úvode s objasnenou metodikou nasledujú 

kratšie kapitoly, v ktorých sú zhrnuté výsledky výskumu. Podrobne je tu sledovaný stavebný 

a historický výskum na Orave v 16. – 19. storočí. Medzi vývojom na Orave a Liptove pritom 

nachádzajú autori viacero paralel. Na základe pramenného materiálu opäť rozdeľujú sídla na 

kaštiele a kúrie, pričom kúrie prevažovali až v 90 %. Kúrie boli buď drevené alebo 

z kameňa/murované. Drevené si stavala najmä nižšia šľachta a boli početné v 16. aj 17. 

storočí. V 17. storočí vznikali však aj nové murované kúrie z iniciatívy rodov Abaffy, Bajcsy, 

Medzihradský či Országh. Zachované kúrie z tohto obdobia svedčia o tom, že prevažná časť 

sídel slohovo vychádzala buď z renesancie alebo z ľudovej architektúry. V 18. storočí sa 

začali objavovať aj prvé rezidencie s jednoduchou barokovou výzdobou, avšak len ojedinele. 

Typickým znakom nového slohu boli najmä manzardové a cibuľové strechy. Viaceré kúrie si 

dali postaviť príslušníci prisťahovaného rodu Okolicsányi. Najviac murovaných kúrií pribudlo 

v 19. storočí. Rozšírený klasicistický štýl sa však v prostredí provinčnej Oravy udomácňoval 

len v malej miere. Aj vďaka tomu sa na mnohých ešte existujúcich stavbách zachovali 

pôvodné renesančné a barokové prvky. Historizujúci štýl sa na Orave uplatnil len na dvoch 

rezidenciách vo Vyšnom Kubíne a Istebnom. Okrem načrtnutého slohového vývoja sa autori 

venujú aj historickému vývoju oravskej stolice a šľachtických rodov. Stať je tak ucelenou 

kapitolou v krátkosti zhrňujúcou hlavné etapy vývoja oravskej prevažne stoličnej šľachty 

a ich rezidencií, ktorá je základom nielen pre ďalšie bádanie, ale zo záverov sa dá čerpať aj 

pri výskume rezidencií iných regiónov. Pozornému čitateľovi môžu azda chýbať pri 

zmienkach o konkrétnych rezidenciách odkazy na ne v heslovej časti práce, čo by 

zjednodušilo vyhľadávanie. 
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Druhá rozsiahlejšia časť má heslovitý charakter, pričom heslami sú jednotlivé kaštiele 

a kúrie. Autori sa pri výbere riadili mapovým zameraním celej Oravskej stolice zo 70. rokov 

19. storočia, na základe nich potom uskutočnili terénny výskum. Do textu teda nemuseli byť 

zahrnuté objekty, ktoré neboli mapovo zamerané, resp. vznikli neskôr a ani tie, ktoré boli 

predmetom zamerania na poľskej strane Oravy. Autori sa nevenujú ani rezidenciám 

vzniknutým na území bývalých zemepanských mestečiek ako Dolný Kubín, Námestovo, 

Trstená a Tvrdošín. Takto vymedzené skúmané rezidencie sú označené menami vlastníkov, 

z obdobia mapového zamerania. Celkovo teda je do práce zahrnutých 70 šľachtických sídel, 

pričom je prekvapujúce, že v Ústrednom zozname pamiatkového fondu je zaradených len 15 

rezidencií. Väčšina sídel, najmä kúrií sa tak vyníma spod pamiatkovej starostlivosti. Navyše 

mnohé drevené kúrie boli dodnes považované za poddanské domy, čo značne pozmeňuje 

všeobecnú predstavu verejnosti o šľachtickom sídle. 

Zaradené rezidencie sú z oravských lokalít Bysterec, Medzihradné, Mokraď, Srňacie, 

Záskalie, ktoré sú dnes mestskými časťami Dolného Kubína, ďalej Horná Lehota, Istebné, 

Jasenová, Leštiny, Záskalie – miestna časť Zemianska Dedina, Oravská Poruba, Oravská 

Poruba – miestna časť Geceľ, Oravská Poruba – miestna časť Zábrež, Párnica – miestna časť 

Záhrabovo, Rabčice, Tvrdošín – mestská časť Medvedzie, Veličná – miestna časť Revišné a 

Vyšný Kubín. Každé heslo pozostáva z architektonického popisu exteriéru a interiéru, 

informácií o prestavbách a datovaní a o pôvodných majiteľoch. Text sprevádza bohatá 

obrazová dokumentácia fotografických záznamov súčasnej či minulej podoby stavieb a 

výnimočne aj nákresy pôdorysov, ak boli v minulosti zhotovené. 

Na konci celého diela nájde čitateľ okrem výberového menného registra aj slovníček 

odborných výrazov. Napokon nechýba zoznam literatúry a prameňov. 

Predkladaná monografia je priekopníckou prácou v oblasti poznania vývoja 

šľachtických sídel na území Slovenska. Správne zvolenou metodológiou a podrobným 

archívnym a terénnym výskumom vytvorili autori aj akýsi normatív pri skúmaní šľachtických 

sídel aj v iných regiónoch. Bohatá farebná dokumentácia a grafické spracovanie je zároveň 

príťažlivé aj pre laickú verejnosť a teda práca v sebe spája vedeckú hodnotu so schopnosťou 

osloviť aj širšiu verejnosť, čo vzhľadom na obsahové zameranie bolo iste aj jedným z cieľov 

autorov. 
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