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Záujem o problematiku šľachtických sídel sa v poslednej dobe teší zvýšenému záujmu 

zo strany umenovedcov a historikov. Impulzom bola nepochybne zmena spoločenskej klímy 

po roku 1989, ale aj fakt, že stav mnohých týchto vzácnych a v pomerne dobrom počte stále 

zachovaných pamiatok nie je ideálny. Postupne narastá snaha odbornej a laickej verejnosti 

o ich záchranu, avšak, zdá sa, že rýchlosť chátrania má náskok. Aj početné šarišské kaštiele 

a kúrie na svoje kompletné spracovanie stále čakajú, ich vývoj je zatiaľ len málo objasnený. 

Veľkým prínosom je v tomto smere práca historičky umenia a medailérky Evy Dušenkovej, 

ktorá svoj dlhodobý výskum zamerala práve na architektonický prieskum zachovaných 

a nedávno zaniknutých renesančných kaštieľov v Šariši.  

V úvode práce predstavila E. Dušenková doterajšiu literatúru k téme renesančnej 

architektúry na území Slovenska. Tento prehľad je veľmi užitočný najmä pre historikov, ktorí 

by sa chceli venovať historickému vývoju šľachtických sídel. V práci nechýba ani historický 

náčrt obdobia poznačený protihabsburským odbojom a náboženskými nepokojmi na 

východnom Slovensku. V tejto atmosfére bola postavená alebo renovovaná väčšina kaštieľov, 

na ktorých sa nachádzajú renesančné, ale aj ešte stále pretrvávajúce gotizujúce prvky. Autorka 

tým naznačila aj istú ideovú rozdielnosť medzi nastupujúcim katolíckym barokom 

stvárneným vo výstavbe Trnavskej univerzity a jednoduchosťou renesančných sídel prevažne 

protestantskej šľachty v Šariši.  

Samotným jadrom práce sú architektonické popisy skúmaných stavieb prevažne na 

základe terénneho sondážneho prieskumu. Takto sú spracované zachované kaštiele 

v Brezovici, Červenici pri Sabinove, Demjate, Finticiach, Fričovciach, Hanušovciach, 

Hertníku, Jarovniciach, Kecerovciach, Krivanoch, Pečovskej Novej Vsi, Raslaviciach, 

Šarišských Dravciach, Šarišských Michaľanoch a Terni. Nedávno zaniknuté sídla vo Veľkom 

Šariši a Zborove spracovala autorka na základe dochovaných dobových fotografií a malieb. 

Všetky tieto popisy sú sprevádzané nákresmi pôdorysov, dobovými fotografiami alebo 

nákresmi ako aj fotografiami súčasného stavu.  

E. Dušenková na základe svojho výskumu popísala a vyzdvihla osobitosť šarišských 

renesančných kaštieľov. Za staviteľov šarišských sídel považuje majstrov z Dalmácie. Všetky 

kaštiele vykazujú viaceré spoločné znaky. Typické interiérové renesančné prvky sa prejavili 

na valených klenbách spojených lunetami, v niektorých prípadoch aj so štukovou výzdobou. 

Časté sú však aj trámové stropy z tisového dreva. Ďalším znakom sú pieskovcové portály, na 
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ktorých sa však uplatňujú aj gotické prvky, tiež okenné ostenia, kovové mreže či kovové pláty 

a iné súčasti dverí, schodiská sú talianskeho typu výnimočne aj so stĺpikom. V kaštieľoch sa 

zachovali aj pôvodné pomerne jednoducho zdobené krbové pece. Autorka na základe 

fragmentov farebných omietok predpokladá značnú farebnosť pôvodného interiéru. Na 

exteriéroch zohrávala dôležitú úlohu typická renesančná sgrafitová výzdoba, najmä bosáž. Tá 

je doteraz viditeľná na kaštieľoch vo Fričovciach, Pečovskej Novej Vsi, Demjate, 

Jarovniciach, Šarišských Dravciach či Finticiach. Veľmi dôležitou súčasťou boli aj 

renesančné atiky so slepou arkádou alebo bez nej. Typickou súčasťou stavieb boli aj obranné 

veže, ktoré sa stavali najmä v dôsledku nepokojnej politickej situácie v danom období. 

Výrazne prevažujú jedno a dvojvežové stavby. V súvislosti s celkovou pozíciou stavieb, sa 

stavali zvyčajne na rovine, len ojedinele na vŕškoch. Okolo kaštieľov zvykli byť okrasné 

i úžitkové záhrady zvyčajne ohradené. 

Autorka na základe výskumu dospela k záveru, že napriek súvislostiam treba 

rozlišovať medzi spišskými a šarišskými renesančnými znakmi, ktoré sa v staršej literatúre 

označovali spoločne ako „východoslovenská renesancia“. Tento termín považuje za prežitok. 

Autorka v závere dodáva, že prehľad kaštieľov nie je vyčerpaný, keďže mnohé z nich boli 

prestavované. Za nepochybne renesančný považuje aj kaštieľ v Nižnej Šebastovej a veľký 

kaštieľ v Hanušovciach.  

Predkladaná monografia predstavuje ucelené, obsažné a metodicky prepracované 

dielo, ktoré poslúži každému záujemcovi o dejiny šarišských kaštieľov. Je zároveň základňou 

pre ďalší výskum v tejto oblasti. 
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