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Ján Amos Komenský raz povedal: „Dobré knihy, ak sú skutočne dobre a múdro 

napísané, sú cibrením ducha, pilníkom súdnosti, masťou na oči, lievikom múdrosti, zrkadlom 

cudzích myšlienok a činov, našich vlastných potom vodidlom.“ Týmto pravidlom a vetou sa 

určite riadili aj naši predkovia. Ako však z histórie vieme, v minulosti výsadu vlastniť knihy 

nemali mnohí. Predovšetkým museli byť majetnejší, aby si luxus zakúpenia knihy mohli 

dovoliť. Prestíž vlastníctva bohatej knižnice si uvedomovali mnohé šľachtické rodiny nielen 

na území Slovenska. Svoje veľkolepé knižnice prezentovali v obdivuhodných sálach, ktoré sú 

dnes prevažne pod správou múzeí. Aj Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni počas 

svojej existencie vytvorilo maličkú kolekciu historických kníh, ktoré sú hodnotnou súčasťou 

jeho zbierkového fondu. Skôr ako však bude predstavený samotný zbierkový predmet, je 

vhodné predstaviť aj inštitúciu, ktorá tento predmet spravuje.  

 Podnet pre vznik múzea v priestore okresu Stará Ľubovňa, konkrétne v okresnom 

meste sa uskutočnil 27. júna 1953, kedy Rada Okresného národného výboru v Starej Ľubovni 

schválila prípravný výbor na založenie Okresného vlastivedného múzea. Dňa 19. mája 1956 

bol schválený nový prípravný výbor a organizačné opatrenia pre vytvorenie múzea.
1
 Za 

riaditeľa novovzniknutého múzea bol ustanovený profesor Karol Gunda, ktorý sa však ešte 

v tom istom roku funkcie vzdal. Skutočným riaditeľom múzea sa stal pán Andrej Čepiššák. 

Už od roku 1957 sa začalo s budovaním zbierkového fondu pre budúce múzeum.
2
 Múzeum 

najprv sídlilo v dome č. 5, neskôr sa prenieslo do arkádového domu č. 12, oba domy sa 

nachádzajú na Námestí sv. Mikuláša v Starej Ľubovni. Andrej Čepiššák si uvedomoval 

nevyužitý potenciál hradu nad mestom, a tak sa snažil o to, aby boli niektoré jeho časti 

opravené a múzeum prenesené na hrad. V priebehu júla 1965 sa na hrad múzeum skutočne 

presťahovalo. Dňa 12. júna 1966 bolo múzeum na Ľubovnianskom hrade slávnostne 

otvorené. Hrad postupne naberal nielen návštevníkov, ale aj vymoženosti a rozširoval svoju 
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činnosť. Počet zbierkových predmetov neustále rástol. Andrej Čepiššák v roku 1974 z múzea 

odišiel, no stal sa na dlhé roky a vlastne aj dnes vzorom múzejnej práce pre mnohé generácie 

v Ľubovnianskom múzeu.  

 Do dnešných dní sa v Ľubovnianskom múzeu vystriedalo už niekoľko múzejníkov. 

Všetci pracovníci nadväzujú na činnosti predošlých kolegov. Dnes má múzeum pod správou 

dve expozície, a to Múzeum ľudovej architektúry – skanzen a hrad Ľubovňa. Každoročne 

prebieha inovácia expozičných častí a nemalá pozornosť je venovaná aj pôvodným 

majiteľom hradu. Počas svojej existencie prešiel hrad rukami niekoľkých majiteľov. 

Poslednými boli práve rodina Raiszovcov a rodina Zamoyských, ktorí okrem iného vlastnili 

aj rozsiahlu zbierku kníh. Pravdepodobne iba nepatrná zložka z týchto knižníc sa nachádza 

v zbierkovom fonde Ľubovnianskeho múzea – hrad v depozitári Kníh a archívneho materiálu.  

 V 19. storočí boli dejiny hradu Ľubovňa popretkávané mnohými skutočnosťami, ktoré 

vyplývajú z vtedajšej skôr nepriaznivej situácie voči kamenným hradom. V období, keď boli 

veľké kamenné pevnosti zatracované, ničené alebo prebudované, sa majiteľom hradu stáva 

Spišská komora so sídlom v Košiciach. Náklady na prevádzku a udržiavanie hradného 

komplexu boli privysoké, a preto sa už v roku 1819 objavil inzerát na predaj hradu Ľubovňa 

s priľahlým panstvom. Na tento inzerát zareagoval Juraj Félix Raisz, ktorý si svoje budúce 

hradné panstvo bol pozrieť v roku 1824. Cena majetku aj s priľahlým panstvom bola určená 

na 57 000 zlatých. Na refundáciu vloženého majetku chcel použiť predovšetkým výnosy 

z lesného hospodárenia. Hrad sa oficiálne stal jeho majetkom kráľovským prípisom č. 20087 

zo dňa 6. júla 1825. Juraj Félix Raisz alebo tiež Juraj III. Félix Raisz bol v poradí druhým 

dieťaťom z manželstva Juraja II. Raisza a Anny Terézie Petkovej. V roku 1805 sa Juraj Félix 

Raisz oženil s Apolóniou Theoke Csépánfalviovou, s ktorou mal štyri deti. Keď v roku 1825 

kúpil Ľubovniansky hrad, jeho rodina so sťahovaním nebola veľmi stotožnená. Obávali sa 

predovšetkým chladného počasia, ktoré nevyhovovalo ich synovi Alexandrovi. Ten v roku 

1829 napokon zomrel a je pochovaný na hrade Ľubovňa pri kaplnke. Okrem syna Alexandra 

mali Raiszovci synov Júlia a Szilárda - Konštantína a dcéru Annu, ktorá sa vydala za Adama 

Mariássyho. Vrásky na čele robil rodičom predovšetkým syn Július, ktorý svojho otca 

dostatočne finančne vyciciaval. Po tom, ako predčasne skončil sľubnú vojenskú kariéru, sa 

vrátil na hrad Ľubovňa, kde v roku 1874 aj zomrel a je pochovaný.  

Najmladší syn a jediný pokračovateľ rodu, Szilárd Konštantín, nasledoval otcove 

kroky. Za svoje mnohé zásluhy získal od cisára Františka Jozefa I. potvrdenie šľachtických 

privilégií a tiež mu bol predikát doplnený o „Ľubovnianskohradský“ (Lublóváry). Juraj Félix 

Raisz ako jediný majiteľ býval priamo na hrade Ľubovňa. Dal opraviť barokový palác 
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a kaplnku, ktoré jeho rodina užívala. Práve v tomto paláci prijímal významné osobnosti 

a usporadúval veľkolepé hostiny. Podľa svojich zámerov ešte z roku 1824 sa rodina 

Raiszovcov venovala predovšetkým hospodárstvu, konkrétne lesnému hospodárstvu. Práve 

oblasti ich záujmov tvarovali aj knižnicu, ktorá bola neoddeliteľnou súčasťou rodiny 

Raiszovcov. Úroveň ich vzdelania dosvedčuje aj fakt, že Juraj Félix Raisz, ako aj jeho syn 

Szilárd Konštantín, vykonávali pozície podnotárov, či hospodárskych správcov. Po smrti 

svojej manželky sa Juraj Félix Raisz presťahoval do kaštieľa pod hradom, kde o rok zomrel. 

Obaja sú spolu so svojimi dvoma synmi pochovaní na hrade Ľubovňa pri kaplnke sv. 

Michala. Po smrti rodičov došlo k majetkovým sporom medzi dvoma bratmi, a tak v roku 

1880 hrad predali mestu Stará Ľubovňa za 87 000 zlatých.  

Je potrebné podotknúť, že do roku 2008 bola história rodu Raiszovcov na hrade 

Ľubovňa veľkou čiernou dierou. Práve v tomto roku sa cez mnohé rôzne kontakty podarilo 

nadviazať spojenie s priamymi potomkami Juraja Félixa Raisza, presnejšie s potomkami 

Szilárda – Konštantína Raisza. Ich potomkovia dodnes používajú predikát Lublováry už ako 

priezvisko a vlastnia viac ako 200-ročný archív tejto rodiny. Vďaka nadviazaniu dobrých 

vzťahov sa do múzea podarilo získať množstvo originálnych predmetov, ktoré patrili rodine 

Raiszovcov.
3
 

 Druhou šľachtickou rodinou, ktorá výrazne zasiahla do dejín hradu Ľubovňa koncom 

19. storočia až do polovice 20. storočia, bola rodina Zamoyských. V roku 1882 hrad od mesta 

odkúpil Andrej Przemysław Zamoyski. Ten okrem toho, že odkúpil hrad a k nemu 

prislúchajúce panstvo, za 100 000 zlatých odkúpil aj kúpele Vyšné Ružbachy a lesy v okolí 

Podolínca, Ružbách a Mníška nad Popradom. Stal sa jedným z najväčších majetkových 

vlastníkov na Spiši. Stará Ľubovňa bola jeho sídlom, čo si uvádzal aj vo svojej intitulácii. 

O tri roky neskôr po kúpe hradu sa zosobášil v Paríži s Máriou Karolínou de Bourbon 

(Borbón), princeznou Dvoch Sicílií. Rodina Zamoyských už nebývala na hrade, ale v kaštieli 

pod hradom. Tak ako v prípade rodiny Raiszovcov aj Zamoyskí mali s hradom veľké 

výdavky. Tieto výdavky však dostatočne kompenzovali príjmami z kúpeľov. Práve správa 

majetkov, výstavba a rozvoj kúpeľov boli hlavnými záujmami Andreja Zamoyského. Andrej 

Zamoyski mal aj množstvo záľub. Okrem iného to bola história, fascinovala ho história 

Spiša, genealógia, teológia, ale bol tiež známym zberateľom umeleckých diel. Práve týmto 

záľubám sa venoval na sklonku svojho života v rokoch 1922 až 1926.  

                                                 
3
 MIKULÍK, Dalibor. Rod Raiszovcov. In Šľachtické rody na hrade Ľubovňa. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske 

múzeum – hrad v Starej Ľubovni, 2012. ISBN 978-80-971032-1-7, s. 73-87.  
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Andrej Zamoyski a Karolína de Bourbon mali spolu sedem detí. Dedičom panstva na 

Spiši sa stal najmladší syn Ján Kanty Zamoyski. Ján Zamoyski pokračoval v činnosti svojho 

otca. V medzivojnovom období ho na Spiši poznali ako významného hospodára. Taktiež sa 

angažoval vo viacerých spolkoch, ale tiež bol vášnivým zberateľom umenia, či zbraní. 

Dokonca plánoval založiť múzeum spišského regiónu. Dňa 9. marca 1929 sa zosobášil so 

španielskou princeznou Izabelou Alfonzou de Bourbon. Vzhľadom na to, že bol medzi 

nimi príbuzenský vzťah, bol ich sobáš povolený pápežským dišpenzom. Do Starej Ľubovne 

manželia prišli v roku 1930. Ich sídlom sa stal kaštieľ pod hradom, pred ktorým sa nachádzal 

upravený park s fontánou. Mali spolu štyri deti, z ktorých v súčasnosti ešte žije najmladšia 

dcéra Mária Tereza.  

 Rodina Zamoyských bola multilingválna a rodičia veľmi dbali o vzdelanie detí. Už 

starý pán Andrej Zamoyski vlastnil rozsiahlu knižnicu, ktorú poskytoval na štúdium 

študentom seminára a katolíckych škôl z oblasti Haliče. V budovaní tejto knižnice pokračoval 

aj Ján Zamoyski. Podľa opisov Wilhelmíny Wandy Jankowskej, ktorá pracovala ako učiteľka 

v rodine Zamoyských, mal rozsiahlu knižnicu v osobitnej budove, ktorú Wilhelmína opisuje 

takto: „Idúc ďalej do budovy, v ktorej sa nachádzala hradná knižnica s bohatým knižným 

fondom starých tlačí (2500 zväzkov). Navštevovala som ju väčšinou v nedeľu popoludní. 

Knižnica nebola vykurovaná, takže knihy, ktoré ma zaujímali, som si požičiavala do izby. 

Veľmi sa mi páčila stará veľká obrázková kniha viazaná v koži, s peknými farebnými 

iniciálami, opisujúca život a obyčaje poľskej šľachty. Večery strávené pri čítaní tých 

krásnych kníh mi prinášali najväčší zážitok.“ Už tento opis svedčí o rozsiahlosti knižnice a jej 

význame pre rodinu.  

Pomerne pokojne prežité roky na Slovensku boli prerušené v roku 1939. Ako poľský 

občan bol Ján Zamoyski upodozrievaný zo spolupráce s Poľskom, za čo ho uväznili v Ilave. 

Rodina Zamoyských sa snažila vždy udržiavať neutralitu. Napriek tomu boli postihnutí 

jednou aj druhou stranou. V roku 1944 sa na hrade usídlilo nemecké vojsko. Rodina bola 

uväznená vo vlastnom dome. Po odchode nemeckých vojsk im bolo odporučené, aby čím 

skôr odišli zo Slovenska. Ich prvé kroky smerovali do Švajčiarska. Keďže ich odchod bol 

pomerne náhly a komplikovaný, takmer všetka ich batožina sa stratila. Rodina sa usídlila 

neďaleko Sevilly. Ján Zamoyski nemohol zniesť svoje vtedajšie postavenie, a preto sa od 
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rodiny odlúčil. Svoj život dožil vo Francúzsku. Izabela sa starala o statok v Španielsku 

a svoju životnú púť ukončila v chudobe a pokore.
4
  

 Ako bolo vyššie spomenuté, vlastníctvo knižnice v oboch prípadoch predstavovalo 

významné postavenie. Aké boli však osudy oboch knižníc, je zatiaľ v našom múzeu záhadou. 

Presnejšie povedané, do dnešných dní sa tým nikto v múzeu nezaoberal. Možnože zhodou 

náhod alebo aktivitou niektorých uvedomelých ľudí sa časť týchto knižníc, ale len veľmi 

malá časť, dostala do zbierkového fondu Ľubovnianskeho múzea.  

 Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni v súčasnosti spravuje viac ako 22 tisíc 

zbierkových predmetov. Zbierkové predmety sú uložené podľa obsahového i technického 

hľadiska do niekoľkých depozitárov. Do dnešných dní Ľubovnianske múzeum spravuje 13 

depozitárov. Jedným z nich je aj depozitár kníh a archívneho materiálu. Obsah tohto 

depozitára je rôzny. Cez novinové výstrižky, odpisy listín, dokumenty osobných vlastníkov, 

po historické i nehistorické knihy. V depozitári sa nachádza presne 443 kníh, z ktorých 

približne jednu štvrtinu tvorí skôr archívny materiál. Z týchto 443 kníh je 148 kníh, ktoré boli 

do Ľubovnianskeho múzea presunuté zo Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Ide o knihy, 

ktoré boli pravdepodobne súčasťou knižnice Jána Zamoyského. Aký bol osud knižnice rodiny 

Zamoyských po roku 1944, je stále záhadou. Podľa niektorých pamätníkov bola celá knižnica 

rodiny Zamoyských po ich odchode naložená do vlaku a odvezená nevedno kam. Podľa 

neskorších zistení, ktoré však boli iba strohé, sa časť tejto knižnice nachádza v zbierkovom 

fonde Múzea na Červenom Kameni. Túto skutočnosť sa nám však nepodarilo potvrdiť. Ako 

bolo spomenuté vyššie, časť tejto knižnice sa dostala do Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, 

odkiaľ boli po podpísaní dohody v roku 1990 presunuté pod správu Ľubovnianskeho múzea 

v roku 1996. Okrem súboru kníh, ktoré sa do nášho múzea dostali v roku 1996, je súčasťou 

zbierkového fondu aj jedna kniha z knižnice rodiny Zamoyských, ktorá bola získaná v roku 

1957 vtedajším riaditeľom Andrejom Čepiššákom od pána Jána Tomčáka. Tak ako aj 

niektoré knihy získané zo Štátnej vedeckej knižnice aj ona obsahuje pečiatku 

„LUBOWELSKI ZAMEK“.  

 Depozitár kníh a archívneho materiálu v súčasnosti v múzeu prechádza podrobným 

spracovaním. Spracovaniu historických i nehistorických kníh z depozitára sa v 90. rokoch 20. 

storočia venoval vtedajší pracovník Ľubovnianskeho múzea, pán Rastislav Mačura. Vytvoril 

ich základný bibliografický popis, nevenoval sa však ich hlbšiemu skúmaniu.  

                                                 
4
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 Od roku 2009 dochádza k postupnému elektronickému spracovaniu evidencie zbierok 

(ESEZ), kde sú pri opise jednotlivých predmetov potrebné hlbšie informácie, nielen 

o pôvode, ale aj o samotnom predmete. Dnes je možné povedať, že tieto knihy sú takmer 

kompletne spracované, čo je možné si pozrieť aj na portáli www.cemuz.sk, kde je 

prístupných 243 spracovaných kníh.  

  

Ku knižnici rodiny Raiszovcov  

 

 Z knižnice rodiny Raiszovcov sa zachovalo 12 kníh. Ich identifikácia je možná na 

základe ex libris alebo skôr podpisov, ktoré sa nachádzajú v knihách. Knižnica, alebo lepšie 

povedané zachovalé torzo z nej, je odrazom záujmov Juraja Félixa Raisza a jeho rodiny. Z 12 

zachovalých kníh sa 2 venujú poľnohospodárstvu, 3 histórii, 1 latinskému jazyku a 6 právu, 

konkrétne uhorskému právu. Knihy pochádzajú z obdobia polovice 18. storočia až do 30. 

rokov 19. storočia. Písané sú prevažne v latinskom jazyku. Knihy o poľnohospodárstve sú 

napísané v nemeckom jazyku. Zaujímavé je, že tieto knihy, hoci obsahujú podpis alebo 

záznam o mene Juraja Raisza, obsahujú tiež pečiatku, niečo ako exlibris „ZAMEK 

LUBOWLA“. Zápisy mena sa väčšinou vyskytujú na prednej predsádke knihy, prípadne na 

titulnom liste a samotné sa nachádzajú iba v troch knihách.   

 Identifikácia kníh pochádzajúcich z knižnice Zamoyských je pomerne jednoduchá 

z niekoľkých hľadísk. Prvý je jasný podpis Andreja Zamoyského, či venovanie Karolíne de 

Bourbon (Borbón) Zamoyskej. Ďalším je pečiatka „ZAMEK LUBOWLA,“ ktorá je zložená 

z erbu rodiny Zamoyských a posledným je pečiatka „LUBOWELSKI ZAMEK“ zložená 

z aliančného erbu rodiny Zamoyských a rodiny Bourbon. Okrem toho sa v dvoch knihách 

Historya polityczna dla szlachetney młodzi I. a II. nachádza ex libris „Z BIBLIOTEKI 

ORDYNACYI ZAMOYSKIEY ROKU 1815 STANISŁAW ORDYNAT,“ z čoho vyplýva, 

že tieto knihy pochádzali ešte z knižnice otca Andreja Zamoyského.  

  Podpis Andreja Zamoyského sa nachádzal v dvoch knihách, z ktorých obe majú 

geografický charakter. S venovaním Karolíne de Bourbon boli dve knihy náboženského 

charakteru, pričom obe jej venoval Giovanni Angelico Drewaczynski. Pri zvyšných knihách 

patriacich rodine Zamoyských je otázne, prečo existujú dve pečiatky, dva exlibrisy 

Zamoyských. Jedna z nich je tvorená kruhom s kruhopisom „ZAMEK LUBOWLA.“ 

V strede sa nachádza štít, ktorý je ťažko čitateľný a nie je isté, či ide o erb rodiny 

Zamoyských. Nad štítom je klenot v podobe z koruny vychádzajúceho vpravo hľadiaceho 

capa. Erb je sprevádzaný dvoma nosičmi, ktorých predstavujú dvaja rímski vojaci s kopijou. 

http://www.cemuz.sk/
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Tento symbol sa nachádza v 48 knihách. Ide predovšetkým o knihy venované histórii 

a filozofickým smerom, právu a správe Uhorska.  

 Druhá pečiatka je opäť kruhová s kruhopisom „LUBOWELSKI ZAMEK.“ V strede 

sa nachádza aliančný erb. Ten je tvorený erbom rodiny Zamoyských, čo predstavujú 

v červenom poli tri skrížené šípy alebo žezlá. Klenotom je z koruny vyrastajúci vpravo 

hľadiaci cap, totožný so samostatným erbom vo vyššie spomenutej pečiatke. Druhý erb tvoria 

v modrom štíte uložené tri heraldické (bourbonovské) ľalie do tvaru písmená V. Nad ním je 

klenot predstavujúci kráľovskú korunu. Ide o aliančný erb Jána Zamoyského a Izabely de 

Borbón.  

 Pri knihách, ktoré obsahujú niektorý z vyššie spomínaných znakov je pomerne 

jednoduché určiť, že tieto knihy patrili do knižnice rodiny Zamoyských. Vyskytuje sa tu však 

ešte niekoľko otázok. Prvá je, prečo 9 kníh označených menom rodiny Raiszovcov obsahuje 

tiež pečiatku „ZAMEK LUBOWLA“? Juraj Félix Raisz na sklonku svojho života odišiel 

bývať z hradu do priestorov kaštieľa, kde neskôr bývala aj rodina Zamoyských. Je možné 

predpokladať, že spomínané knihy ostali v obývanom priestore a po príchode rodiny 

Zamoyských boli začlenené do ich knižnice, a tak ako všetky knihy v knižnici boli označené 

číslom a pečiatkou. Druhá otázka vznikla pri výskume pre túto prednášku. V rámci kníh, 

ktoré boli do Ľubovnianskeho múzea – hrad presunuté v roku 1996, sa vyskytli knihy, ktoré 

nie sú označené ani jedným z vyššie spomínaných znakov. Otázkou teda je, prečo boli 

zaradené pri presune medzi knihy rodiny Zamoyských?  

 Verím, že na tieto otázky bude možné čoskoro získať odpoveď, keďže jedným 

z plánov Ľubovnianskeho múzea – hrad v Starej Ľubovni do budúcnosti je prebádanie osudu 

knižnice rodiny Zamoyských a v prípade akéhosi zázraku aj jej kompletizácia na pôvodnom 

mieste jej užívania.  
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Summary  

The remains of libraries of Raisz and Zamoyski families in the collections of the Ľubovňa museum – 

castle  

 

Many aristocratic families not only in Slovakia were aware of the prestige of ownership of a rich library. They 

presented their magnificent libraries in magnificent halls, which are now mostly under management of 

museums. Even Ľubovňa museum – castle in Stará Ľubovňa has created a smaller collection of historical books 

during its existence that are valuable part of its collections. Books coming from aristocratic libraries of Raisz 

and Zamoyski families have a special place within these books. Historical books in Ľubovňa museum are placed 

in depository of books and archival material. Depository contains newspaper clippings, depreciation of 

documents, papers of personal owners, and historical and non-historical books. 148 books from 443 books were 

moved from the Scientific Library in Prešov to Ľubovňa museum. These are books, which were probably part of 

the library of John Zamoyski. What was the destiny of the library of Zamoyski family after the year 1944 is still 

a mystery. There are preserved 12 books from the library of Raisz family. Their identification is possible on the 

basis of ex librises or rather signatures that are found in books. Library, or rather a preserved fragment of it, is 

a reflection of the interests of George Felix Raisz and his family. Ľubovňa museum – castle has currently 

acceded to the specialized processing of historical books. One of the plans for the future of Ľubovňa museum – 

castle in Stará Ľubovňa is to explore the destiny of the library of Zamoyski family and also assembling in the 

original place of its use.   
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