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Aktivity slovenských múzeí v oblasti publikačnej činnosti často aj z objektívnych 

príčin nie sú pravidlom, prípadne sa obmedzujú na parciálne výstupy jednotlivcov, 

zanietených výskumníkov. Každá snaha o kolektívne dielo z oblasti, na ktorú sa dané 

múzeum špecializuje, je preto vítaná. K aktívnym múzeám v tomto smere patrí Ľubovnianske 

múzeum v Starej Ľubovni, čoho dôkazom je aj predkladaná aktuálna knižná publikácia 

o dejinách šľachtických majiteľov hradu Ľubovňa. Úsilím pracovníkov múzea s finančnou 

podporou Ministerstva kultúry SR sa tak podarilo vytvoriť obsahovo i obrazovo zaujímavé 

dielo, ktoré osloví nielen turistov, ale aj odborníkov.   

Práca je rozdelená do šiestich hlavných kapitol, pričom každá kapitola je venovaná 

jednému šľachtickému rodu, ktorých príslušníci boli vlastníkmi hradu. Autorom prvých 

štyroch kapitol je Miroslav Števík, ktorý spracoval kapitoly o Omodejovcoch, 

Drugethovcoch, Kmittovcoch a Lubomirských. V jednotlivých kapitolách sa autor venuje 

príčinám vlastníctva, ktoré boli úzko spojené najmä s politickými zmenami v krajine. Autor 

sa snažil poukázať na vplyv majiteľov na stavebný vývoj hradu, pričom je text vhodne 

doplnený aj obrazovou prílohou. Popísaný je tiež osídľovací proces hradného panstva. 

V kapitole o Kmittovcoch, ktorí boli dlhoročnými starostami uhorskej domény zálohovanej 

poľskému kráľovstvu v roku 1412, autor prehľadne popisuje správny vývoj na tomto území. 

Aj z uvedených informácií vyplýva, že záloh nikdy fakticky k Poľsku nepatril, ale 

cirkevnosprávne i politicky spadal pod Uhorsko. V ranom novoveku boli starostami 

zálohovaného územia, a teda aj majiteľmi hradu Ľubovňa šľachtici Lubomirskí. Počas 154 

rokov (1591 – 1745) sa na poste starostu vystriedalo až päť predstaviteľov tohto významného 

poľského rodu. V kapitole sú vyzdvihnuté ich stavebné aktivity v prospech ľubovnianskeho a 

podolíneckého hradu – ranorenesančné a barokové prestavby a tiež výstavby sakrálnych 

objektov a najmä známeho podolíneckého piaristického gymnázia. V nepokojnom období 

protitureckých bojov a stavovských povstaní, ktoré zasahovali širší priestor strednej Európy, 

sa zvýrazňovalo strategické postavenie zálohovaného územia, o ktoré prejavovalo záujem tak 

Uhorsko, ako aj Poľské kráľovstvo. Históriu panstva Lubomirských uzatvorilo prvé delenie 

Poľska, na základe ktorého Habsburská monarchia získala späť zálohované územie. 

 Po prechodnom období, keď bol hrad vo vlastníctve Uhorskej komory, sa objekt opäť 

dostáva do vlastníctva šľachticov. V roku 1825 ho odkúpil Juraj Félix Raisz, pohraničný 
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komisár, ktorého cieľom bolo podnikať v lesnom hospodárstve. V kapitole Dalibora 

Mikulíka, ktorá je venovaná rodine Raiszovcov, sa možno dozvedieť veľa zaujímavých 

informácií o pomerne málo známom rode, jeho pôvode a najmä okolnostiach vlastníctva. 

Pracovníkom Ľubovnianskeho múzea sa po roku 2008 podarilo nadviazať kontakt 

s potomkami Raiszovcov, vďaka čomu bolo možné nahliadnuť nielen do súkromného 

rodového archívu, ale výsledkom bol aj dar 83 kusov zbierok, najmä hmotných pamiatok, 

ktoré patrili do rodinného majetku. Časť z nich možno aj v súčasnosti obdivovať v osobitnej 

expozícii venovanej rodine Raiszovcov na hrade. 

 Posledná kapitola je venovaná šľachtickému rodu Zamoyských, ktorí vlastnili hrad 

a početné okolité majetky 63 rokov (1882 – 1945). Zamoyskí, pôvodne poľský šľachtický 

rod, boli dynasticky spriaznení s rodom Bourbon (Borbón) dvoch Sicílií a od roku 1929 aj s 

rodom de Bourbon zo Španielska. Aj vďaka dobrým majetkovým pomerom a významnému 

spoločenskému postaveniu, ktoré vyplývalo z príbuzenstva so španielskym kráľovským 

dvorom, zveľadili majitelia panstva hradné objekty a s ich menom sa spája najmä 

vybudovanie moderných kúpeľov vo Vyšných Ružbachoch. Autorka kapitoly M. Pavelčíková 

pútavým spôsobom priblížila zložité politické udalosti spojené s dvomi svetovými vojnami 

a ich neblahý vplyv na rodinu Zamoyských. V roku 1945 boli totiž poslední majitelia hradu 

Ján a Izabela spolu s deťmi nútení náhle opustiť majetok na Spiši a v značne zníženom 

životnom štandarde dožili v Španielsku a vo Francúzsku. Všetky rodinné majetky na Spiši 

boli následne znárodnené a ani po roku 1991 sa dedičom žijúcim v Španielsku nepodarilo 

obhájiť si nároky na zanechané majetky. Napokon je časť kapitoly venovaná dejinám 

kúpeľov Vyšné Ružbachy a popísané je aj úspechom zavŕšené úsilie pracovníkov múzea 

v nadviazaní kontaktov s potomkami rodiny.  

Publikácia Šľachtické rody na hrade Ľubovňa ponúka čitateľom veľa nových a 

zaujímavých informácií nielen z histórie hradu, hradného panstva či poľského zálohu, ale aj 

celého Spiša a jeho obyvateľov. Text je doplnený kvalitnou obrazovou prílohou. Veríme, že 

kolektív pracovníkov bude aj naďalej pokračovať v tradícii bohatej publikačnej činnosti 

a odhaľovať širšej i odbornej verejnosti biele miesta histórie spišského regiónu. 
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