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KAŠTIEĽ V HUMENNOM V 17. – 18. STOROČÍ S ASPEKTOM 

NA DOBOVÝ INTERIÉR 

 

 

Martina BOŠKOVÁ 

 

 

 Dejiny Drugetovcov (Drugeth), pôvodne pochádzajúcich z francúzskeho šľachtického 

rodu, sa s Uhorskom spájajú s ich príchodom na toto územie začiatkom 14. storočia 

v sprievode následníka trónu Karola Róberta z Anjou.
1
 Po jeho korunovácii na uhorský trón 

dostal Filip Druget
2
 ako verný prívrženec kráľa v roku 1317 majetky, ktorých súčasťou bolo 

aj mestečko Humenné.  

 Drugethovci teda patrili k starým šľachtickým rodom, ktorých majetková i politická 

moc vzrástla aj za vlády Ferdinanda I. Ich panstvo tvorilo v období raného novoveku viac ako 

tristo dedín, prevažne v Zemplínskej a Užskej stolici, v ktorých zastávali aj funkcie županov. 

Rodinnými vzťahmi získali Drugetovci začiatkom 17. storočia časť majetkov Čachtického 

panstva a rozsiahle majetky v Sedmohradsku od Bátoriovcov (Báthory), podobným 

spôsobom prešli do ich držby aj rozsiahle panstvá hradov Čičava, Vranov a Užhorod. 

Centrom spravovania majetkov Drugetovcov, rozprestierajúcich sa predovšetkým 

v Zemplínskej, Abovsko-novohradskej, Užskej a Šarišskej stolici bolo od začiatku 15. 

storočia Humenné. 

 V tomto mestečku sídlili Drugetovci v starobylom vodnom hrade, ktorý v prvej 

polovici 17. storočia nahradil novopostavený neskororenesančný kaštieľ,
3
 spĺňajúci v tom 

čase všetky nároky na pohodlné bývanie ranonovovekých aristokratov.  

 Zadávateľmi kaštieľa (obr. 1) sa tak v rokoch 1619 – 1641 stali gróf Juraj III. Druget
4
 

a jeho syn gróf Ján X. Druget.
5
 Kaštieľ bol postavený v renesančnom slohu ako štvorkrídlová 

                                                 
1
 Prvá zmienka viažuca sa k rodu Druget je datovaná rokom 1308 a súvisí s Karolom Róbertom z Anjou. Vtedy 

prišiel do Uhorského kráľovstva Filip Druget s Karolom Róbertom z Anjou. Jeho brat Ján Druget prišiel do 

Uhorského kráľovstva neskôr, v roku 1324. Okolo roku 1330 vlastnili Drugetovci osem hradov, ku ktorým 

patrili aj hrady Brekov a Jasenov. Obidva hrady sa nachádzali v blízkosti ich mestečka Humenné. 

BODNÁROVÁ, Miloslava. Mesto Humenné a Drugethovci v 14. až 16. storočí. In Šľachtický rod 

Drugetovcov a Humenné. Humenné : Redos, 2007. ISBN 80-901139-2-3,  s. 16. 
2
 Filip Druget bol od roku 1317 spišským a abovským županom, v rokoch 1322 – 1324 kráľovským 

pokladníkom a od roku 1323 palatínom. 
3
 V roku 1619 vojsko Gabriela Betlena  dobylo Drugethovské hrady Brekov a Jasenov a v tom čase  vyhorel aj 

starobylý vodný hrad v Humennom. BODNÁROVÁ, Miloslava. Humenné v stredoveku. In Dejiny 

Humenného. Humenné : Redos, 2008. ISBN 80-968790-4-9, s. 46.  
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stavba s mohutnými štvorhrannými vežami v nárožiach, strecha bola ukončená atikou (obr. 

2). V strede južného krídla stála ponad vodnú priekopu impozantná veža s padacím mostom 

a hlavnou bránou. Prvý inventár kaštieľa, ktorý sa zachoval, pochádza z roku 1641 a v ňom 

sa okrem samotného kaštieľa a inventáru jednotlivých miestností spomínajú
6
 i priľahlé 

hospodárske budovy s obilím i domácimi zvieratami.
7
 Do kaštieľa sa vstupovalo veľkou 

bránou s podjazdom. V prvej izbe sa nachádzal veľký hranatý stôl s dvoma stoličkami, dve 

okná v drevenom ráme, kachľová pec a dvere, vo vedľajšej komôrke posteľ, skrinka na 

chlieb, dvadsaťšesť kusov voskových koláčikov a soľnička.  

 V duchu neskorej renesancie bol kaštieľ zariadený dobovým mobiliárom. 

Reprezentačné priestory dotvárali dve jedálne zmieňované v najstaršom dochovanom  

inventári kaštieľa z roku 1641. Jedna z nich bola zrejme jedálňou, v prostredí 

stredoeurópskych aristokratických sídel zvaná tabulnica (Tafelzimmer) a druhá slávnostnou 

sálou. Jedáleň určená na každodenné stolovanie urodzenej spoločnosti bola vyhrievaná 

kachľami so zelenou glazúrou. Dobový mobiliár dotvárali v prvom rade kruhový stôl s troma 

lavicami, pri stene stal kredenc s pohármi. Jedálne v renesančných aristokratických sídlach 

patrili k priestranným miestnostiam. O rozmeroch tejto jedálne  pramene mlčia.  

Predpokladáme teda, že bola priestranná, osvetľovali  ju štyri  okná s drevenými rámami. 

Na dotvorenie celkového obrazu neskororenesančnej miestnosti, ktorá svojou funkciou patrila 

k reprezentačným častiam kaštieľa,
8
 nám tiež chýbajú zmienky týkajúce sa  stropu, výzdoby 

stien, ako aj zmienky k podlahe. Jedáleň susedila s menšou komorou, kde sa nachádzal 

štvorhranný stôl, jedna drevená stolička a dvere. Komoru osvetľovali tri okná s drevenými 

                                                                                                                                                        
4
 Po otcovej strane patril Juraj III. k trebišovskej vetve rodu. Po smrti Valentína I. z Humenného, niekdajšieho 

župana Zemplínskej a Užskej stolice, v roku 1609 a o rok neskôr i jeho syna Štefana, zdedil Juraj III.  

humenské panstvo. Vtedy sa stal aj zemplínskym županom, zároveň bol gróf aj krajinským sudcom. Pozri 

BODNÁROVÁ, Miloslava. Humenné v stredoveku. In Dejiny Humenného. Humenné : Redos, 2008. ISBN 

80-968790-4-9, s. 46. Jeho manželkou bola Katarína Nádašdyová, dcéra Františka Nádašdyho a Alžbety 

Bátoriovej, čachtickej pani. NAGY, Ivan. Magyaroszág családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal.  III. 

Pest : J. Beimel, V. Kozma, 1858, s. 404. V roku 1616 dostal gróf Juraj III. z Bátoriovej majetkov časť 

čachtického a beckovského panstva. LENGYELOVÁ, Tünde – VÁRKONYI, Gábor. Báthory. Život a smrť. 

Praha : Ottovo nakladatelství, 2009. ISBN 978-80-7360-844-6, s. 277. 
5
 V roku 1632 sa Ján X. stal zemplínskym a užským županom. O štyri roky neskôr bol vymenovaný za 

hornouhorského kapitána, zároveň sa stal aj krajinským sudcom a komorníkom.  
6
 MV SR, Štátny archív  Prešov, fond: Drugeth Humenné (ďalej ako ŠA PO, DH),  inv. č. 288/4 (Inventár zo 7. 

januára 1641). 
7
 ŠA PO, DH, inv. č. 288/9 (Inventár z 9. januára 1641). 

8
 V inventári je táto miestnosť nazvaná ako jedáleň v paláci. Palác ako termín sa v ranom novoveku používal od 

16. storočia v prostredí českých i moravských šľachtických sídel na označenie reprezentatívneho priestoru 

aristokratovho sídla. V 17. storočí nadobudol tento termín význam veľkej spoločenskej miestnosti, ale 

i celkového obytného bloku aristokratovho sídla. Bližšie KUBEŠ, Jiří. Reprezentační funkce sídel vyšší 

šlechty (1500 – 1750):  dizertačná práca. České Budĕjovice : FFJU, 2005, s. 219. 
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rámami. Keďže komora priamo susedila s jedálňou, predpokladáme, že podľa mobiliáru 

slúžila ako prípravná miestnosť na servírovanie jedál.  

 V izbe pred palácom, teda pred reprezentačnými priestormi kaštieľa, sa nachádzala 

jedna posteľ a jedna skriňa. Je pravdepodobné, že v tesnej blízkosti reprezentačných 

priestorov sa nachádzal už obytný priestor aristokrata, pretože aj vo vedľajšej izbe zvanej 

V dome pána mobiliár predstavovali štvorhranný stôl, dve lavice, kachle a štyri drevené okná. 

Táto izba mohla pravdepodobne aristokratovi slúžiť ako predizba alebo kabinet.  

 V inventári sa spomína aj ďalšia jedáleň v paláci, zariadená väčším počtom sedacieho 

nábytku, ktorý tvorili tri lavice, jedna vysoká stolička, dvanásť maľovaných stoličiek. Izba 

bola vyhrievaná kachľami a v inventári sa spomína aj maľovaný stojan. Túto jedáleň 

osvetľovali tri  okná s drevenými rámami. Keďže mobiliár tejto miestnosti tvoril hlavne väčší 

počet sedacieho nábytku, predpokladáme, že šlo o sálu určenú na rodinné oslavy a iné 

príležitosti.  

 Pravdepodobne na prvom poschodí kaštieľa sa nachádzali priestory fraucimoru, 

v inventári označované ako dom žien. V jednej z týchto miestností dotváral dobový mobiliár 

štvorhranný stôl, dve lavice, kachle a maľované dvere. Izbu osvetľovali tri drevené okná. Izba 

bola vykurovaná kachľami. 

 K obytno-reprezentačným miestnostiam kaštieľa sa viac zmieňuje inventár z roku 

1654. Je možné vytvoriť si predstavu i o prijímacej izbe zariadenej okrúhlym maľovaným 

stolom, sedliackym stolom a otvorenou pecou. Do izby sa vchádzalo maľovanými 

plechovými dverami. Izbu osvetľovali dve okná v cínovom ráme. Jedáleň slúžiaca na 

každodenné stolovanie aristokratickej rodiny bola zariadená okrúhlym stolom, sedací nábytok 

tejto miestnosti predstavovalo dvadsať stoličiek a štyri kreslá. Jedálenské súpravy určené 

k stolovaniu boli uložené v sekretári, v ktorom boli pravdepodobne odložené i obrusy. 

 Vedľa jedálne sa nachádzala izba s dlhým stolom a otvorenou pecou, osvetľovali ju 

dve okná v cínovom ráme. Táto izba, susediaca s jedálňou, pravdepodobne slúžila ako 

miestnosť, kde sa pripravovali jedlá na servírovanie a zrejme bola súčasťou dobového 

stolovacieho ceremoniálu.  

 Veža oproti Kudlovciam slúžila obytným účelom. Jej mobiliár predstavovali dva 

stoly, veľká maľovaná posteľ, dva sedliacke vešiaky, dva železné rošty a jedna stolička. Izbu 

osvetľovali štyri okná v drevenom ráme. Na záchode boli maľované dvere.  
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 V neskororenesančnom kaštieli bola (podobne ako aj v iných šľachtických sídlach)  

postavená kaplnka,
9
 ktorej interiér predstavoval oltár s obrazom Panny Márie. K inventáru 

kaplnky z roku 1654 patrili dva obrusy, dva drevené svietniky, dva kalichy a z dvoch strán 

osem maľovaných  stoličiek. Kaplnku zasvätenú Panne Márii, patrónke Uhorska, osvetľovali  

dve krištáľové sklené okná v cínovom ráme a jedno okno v drevenom ráme. Do kaplnky sa 

vchádzalo maľovanými plechovými dverami.  

 Vedľa kaplnky sa nachádzala obytná izba s maľovanými posteľami, jedným stolom 

a otvorenou pecou, osvetľovaná dvoma sklenými oknami v cínovom ráme. V izbe bolo dvojo 

maľovaných dverí.
10

 Keďže sa táto izba nachádzala vedľa kaplnky, podľa jej mobiliáru sa 

domnievame, že kaplnka susedila s obytnou izbou aristokrata alebo jeho manželky.  

 Z inventára z roku 1654 sa dozvedáme aj o príbytku nemeckých hudobníkov, ktorí 

zrejme v čase rodinných osláv (festivít) hrali ako hudobná kapela pre urodzenú spoločnosť. 

 K doplneniu obytno-reprezentačných priestorov humenského kaštieľa a lepšej 

predstave o jeho zariadení i mobiliári slúži inventár z roku 1655. Z neho sa dozvedáme, že 

v dome veľkomožného pána sa nachádzali okná v drevenom ráme a maľované plechové 

dvere. Vo vedľajšej izbe tvorila mobiliár maľovaná almara s ôsmimi zásuvkami. Z tejto izby 

sa vchádzalo do malej izby maľovanými dverami, kde bol záchod. Audienčnú izbu, kde 

podľa dobového ceremoniálu aristokrat pravdepodobne prijímal návštevy, osvetľovali okná 

v cínovom ráme. K mobiliáru tejto izby patrila jednoduchá posteľ veľkomožného pána. Izba 

bola vytápaná kachľovou pecou. Reprezentačný priestor predstavoval veľký palác, 

osvetľovaný oknami v cínovom ráme. Podľa maľovaného príborníka usudzujeme, že veľký 

palác slúžil ako jedáleň. Rovnako ako audienčná izba bola i jedáleň vykurovaná kachľovou 

pecou. V blízkosti obytných priestorov sa nachádzala kaplnka s oltárom, zasvätená 

Blahoslavenej Panne Márii. Jej interiér tvorili dva obrusy, drevené svietniky, voskové 

sviečky, maľované stoličky. Dve okná boli v drevenom ráme a jedno okno v cínovom ráme. 

Strop kaplnky bol maľovaný.
11

 

                                                 
9
 POLLA, Belo – VINDIŠ, Imrich. Východoslovenské hrady a kaštiele. Košice : Východoslovenské 

vydavateľstvo v Košiciach, 1966, s. 136. 
10

 KÓNYA, Peter. Inventár kaštieľa v Humennom z roku 1654. In  Pramene k dejinám Slovenska  a Slovákov 

VII/ 2. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2006. ISBN 80-89222-10-2, s. 271-273. 
11

 V tomto inventári sa okrem hospodárskych budov, stajní a obytných priestorov pre šafára, záhradníka, vinára, 

tesára spomína i väznica. Vo väzení sa nachádzala pec, sedliacke dvere, okná s mrežami, klady, kladky 

i reťaze. Vedľa väznice bola mučiareň s dobovými mučiacimi nástrojmi ako klada na hlavu, obruč okolo krku. 

ŠA PO, DH, inv. č. 288/23 (Inventár z 22. júla 1655). 
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 V roku 1674 boli v kaštieli dokončené arkádové chodby na podnet Márie 

Esterháziovej (Esterházy), vdovy po Jurajovi IV. Drugetovi.
12

 Kaštieľ vlastnili do roku 1684 

Drugetovci, keď 14.  februára 1684 umrel v Užhorode v  zajatí Imricha Tököliho (Thököly) 

posledný mužský potomok tohto starobylého šľachtického rodu, gróf Žigmund II. Druget.
13

 

Po smrti korbavského biskupa Valentína II. Drugeta sa dedičkou drugethovských majetkov 

stala Klára Drugetová, dcéra Žigmunda II. Drugeta, vydatá za Petra Zičiho (Zichy), hlavného 

sabolčského župana.
14

 

 V inventári kaštieľa z roku 1711 sa spomína mramorový dom, ktorého steny 

pokrývalo  šesť nástenných kobercov. Strop tohto paláca bol drevený, podlaha z čiernych 

mramorových obkladačiek.
15

 

 V roku 1726, po smrti grófa Petra Zičiho, zdedili kaštieľ jeho tri deti – biskup 

František Ziči, Anna Mária grófka Čákiová (Csáky) a Terézia grófka van Dernáthová.
16

 

V období rokov 1715 – 1729 došlo v kaštieli k zamurovaniu renesančných arkád a k výstavbe 

balkóna na južnej strane nádvoria. Vtedy bola aj pôvodná plochá strecha ukončená atikou 

nahradená kopulovitou strechou. V roku 1734 sa jediný syn Petra Zičiho stal rábskym 

biskupom, kaštieľ pripadol jeho sestrám. Keďže kaštieľ obývali obidve grófky, Anna Mária 

Zičiová a jej sestra Terézia Zičiová aj s manželmi súčasne, bola narušená i dovtedy jednotná 

štruktúra kaštieľa.
17

 V päťdesiatych rokoch došlo medzi obidvoma grófkami k sporu 

o rozdelenie kaštieľa i užívaniu spoločnej kaplnky. Začiatkom roka 1757 sa grófka Anna 

Mária Ziči de Vasonkő, vdova po grófovi Františkovi Čákim, sťažovala na župnom 

zhromaždení na sestru, grófku Teréziu Ziči, vdovu po grófovi Jozefovi Gotthardovi van 

Dernáth. Sťažnosť sa týkala zamurovania vchodu do kaplnky v kaštieli grófkou Teréziou 

Zičiovou, a to dňa 4. decembra 1756 počas tuhej zimy, aj napriek tomu, že sa obidve grófky 

už 24. decembra 1749 dohodli na rozdelení kaštieľa. Grófka Anna Mária Zičiová preto v tejto 

veci žiadala Zemplínsku stolicu, aby bol na vyriešenie tejto kauzy vyslaný jeden člen 

                                                 
12

 TAKÁCS, Marianna. Magyarországi udvarházak és kastélyok. (XVI.-XVII. század). Budapest : Akadémiai 

Kiadó, 1970,  s. 141. 
13

 KÓNYA, Peter. Humenné v druhej polovici 17. a na prahu 18. storočia. In Šľachtický rod Drugetovcov 

a Humenné. Humenné : Redos, 2007. ISBN 978-80-969803-0-7, s. 35. 
14

 KÓNYA, Peter. Šľachta v mestečkách a obciach Horného Zemplína v 17. – 18. storočí. In Zemianstvo na 

Slovensku. Časť. 1.  Martin : Slovenská národná knižnica, 2009,  ISBN 978-80-89301-55-3, s. 101. 
15

 TAKÁCS, Marianna. Magyarországi udvarházak és kastélyok. (XVI.-XVII. század). Budapest : Akadémiai 

Kiadó, 1970, s. 141. 
16

 KÓNYA, Peter. Humenné na prahu novoveku. In Dejiny Humenného. Humenné : REDOS, 2008. ISBN 80-

968790-4-9, s. 84. 
17

 Pravá strana kaštieľa si ponechala starý vzhľad s rovnou strechou, hradnou vežou i pôvodnou atikou.  Ľavá 

strana kaštieľa bola prebudovaná  a zakrytá lomenou šindľovou strechou. Postranné veže – prednú i zadnú 

vežu – zakryli kopulovitou strechou.  POLLA, Belo – VINDIŠ, Imrich. Východoslovenské hrady a kaštiele. 

Košice : Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach, 1966, s. 136. 
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(prísažný) a jeden právnik. Vo veci neoprávneného predelenia miestností kaštieľa, ktoré 

spôsobila grófka Terézia Zičiová so svojimi ľuďmi, sa zachovalo svedectvo z 27. apríla 1757, 

ktorý svedčil o tom, že „František Zichy, grófkin brat, sa musí z oratória aj do oratória 

dostať cez schodisko k služobníctvu, čo je nedôstojné jeho stavu.“
18

 

 V druhej polovici 18. storočia nadobudol kaštieľ barokový výraz. Gróf Štefan Čáki, 

syn Anny Márie Zičiovej a Františka Čákiho, dal v roku 1787 prestavať aj západnú stranu 

kaštieľa, čím dostal kaštieľ jednotnú úpravu a inicioval tiež prestavbu interiéra.  V tom čase 

obklopovali vnútorné nádvorie arkády a chodby, ktoré viedli do izieb s trámovými stropmi.
19

 

 O interiéri kaštieľa v čase grófa Štefana Čákiho a jeho manželky grófky Juliany 

Erdődiovej (Erdődy) sa dozvedáme z inventára z roku 1764,
20

 kedy k obytno-reprezentačným  

priestorom kaštieľa patrili: predizba, jedáleň (tabulnica). V predizbe (Vorziemer) sa 

nachádzal kredenc s pohármi a fľašami, zelený stôl s obrusom a dvoma kreslami. V jedálni 

(Tafelziemer) bol veľký oválny stôl, dve okná so zeleným závesom, dve veľké kreslá, tri 

obrazy a 16 stoličiek potiahnutých zeleným plátnom. Denná izba (Tagziemer) bola doplnená 

kusmi porcelánu kávovou súpravou a sklenenými pohármi. Jej mobiliár predstavovali dva 

zelené stoly potiahnuté plátnom, gauč (Canappe) potiahnutý červeným plátnom, osem kresiel 

a 23 obrazov.  

 Kabinet sa  podľa interiéru pravdepodobne spomína už v inventári z roku 1711 ako 

mramorová izba. V kabinete sa nachádzal mramorový stôl, podlaha z mramoru, obraz 

s náboženskou tematikou, dve veľké a dve malé kreslá, kachle, porcelánové kávové šálky, 

dva portréty. V šermiarni bol jeden stôl s plátnom, dve kreslá potiahnuté zeleným plátnom, 

kávova súprava a štyri kusy sklených pohárov Rosoli
21

glaesser. 

 V dámskej izbe bol oválny stôl, krucifix a štyri kreslá potiahnuté modrou látkou. 

V spálni boli dva zelené závesy, krucifix. V novej modrej izbe sa nachádzalo šesť kresiel 

potiahnutých modrým plátnom, dva modré stoly. Dve izby kaštieľa v tom čase obývali 

Poliaci. V prednom dome bol jeden dlhý stôl, kreslá potiahnuté červeným plátnom, závesy a 

na stenách obrazy. K ďalším obytno-reprezentačným priestorom neskorobarokového kaštieľa 

patrili aj malá dámska izba a palác. V malej dámskej izbe bol oválny stôl, šesť kresiel 

a dvanásť obrazov. V paláci sa nachádzal dlhý červený stôl, štyri závesy, tri kreslá, desať 

obrazov. 

                                                 
18

 ŠA PO, DH, inv. č. 340/5,  krabica č. 137. 
19

 TAKÁCS, Marianna. Magyarországi udvarházak és kastélyok. (XVI.-XVII. század). Budapest : Akadémiai 

Kiadó, 1970, s. 142. 
20

 ŠA PO, DH, inv. č. 340/7, krabica č. 137.  
21

 Rosoli – sladký likérový nápoj. Za túto informáciu ďakujem pánovi prof. P. Kónyovi. 
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 Do tohto obdobia spadá aj výzdoba interiéru reprezentačných priestorov. Jej 

realizáciou vznikli v prízemí  nástenné i stropné iluzívne maľby v priestoroch čínskeho 

salónu (obr. 3 – 5), v sále uhorských kráľov (obr. 7) ako aj v izbe Márie Terézie (obr. 6). 

 V čínskom salóne sa nachádzajú nástenné i stropné maľby datované do poslednej 

tretiny 18. storočia, maľované technikou al secco. Ich tematika vychádza zo života v Číne 

podľa predstáv súdobých Európanov, vychádzajúcich z cestopisov. Maľby sú svojím 

obsahom charakteristickým prejavom chinoiserie.
22

 Stropná maľba zobrazuje prijatie 

arabských vyslancov na čínskom cisárskom dvore, obklopenom veľkolepými čínskymi 

palácovými stavbami. Nástenné maľby čínskej izby predstavujú scény z každodenného života 

na pozadí domnelej čínskej prírody a v kartušiach nad dverami sú zobrazené cestovateľské 

scény s exotickými dopravnými prostriedkami. Jednotlivé maľby sú ohraničené iluzívnym 

orámovaním s bohatou výzdobou, ktorú tvoria kvetinové girlandy, festóny, vence, 

rolverk, akant ako aj esovkový pletenec. 

 K umelecky najhodnotnejším priestorom kaštieľa patrí izba Márie Terézie. 

Pomenovaná je podľa malieb zachytávajúcich výjavy zo života panovníčky a jej rodiny. Tejto 

miestnosti dominuje stropná maľba zobrazujúca slávnostný a veľkolepý vstup cisárovnej 

Márie Terézie a jej syna Jozefa II. do triumfálnej brány. Slávnostnú atmosféru dodáva aj 

trúbiaci anjel, ktorý drží v ľavej ruke olivový veniec a vznáša sa nad sprievodom, akoby 

oznamoval udalosť veľkého významu, ktorou bola pravdepodobne korunovácia Jozefa II. 

v roku 1765. V rohoch osemuholníkovej miestnosti sa nachádzajú vstavané skrine s dverami 

potiahnutými plátnom. Vo výplniach dverí sú zobrazené iluzívne pravouhlé rámy. 

Pravdepodobne v nich boli umiestnené portréty Márie Terézie, Františka Lotrinského, Jozefa 

II. a pápeža Klementa XIV. Pod rámami doplnenými festónmi sú umiestnené rokajové 

kartuše s motívom vojenských výprav. V nadpražiach skríň sú umiestnené maľované výjavy 

predstavujúce slávnostné sprievody Márie Terézie, pápeža Klementa XIV., korunovácia 

Jozefa II. a výjav zachytávajúci Františka Lotrinského.    

 Sála uhorských kráľov predstavuje galériu uhorských panovníkov počnúc uhorským 

kniežaťom Gejzom a jeho synom Štefanom I., prvým uhorským kráľom a končiac kráľovnou 

Máriou Teréziou. Portréty panovníkov sú v podobe medailónov, doplnené rokmi vlády 

a latinsky písaným štvorverším vyjadrujúcim krátky opis vlády každého uhorského 

panovníka.  

                                                 
22

 Pamiatkový úrad v Prešove: Zásady pre reštaurovanie nástenných malieb v Čínskej izbe a izbe Márie Terézie 

v kaštieli v Humennom. Prešov 1994, R 448, krabica 120. 
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 Nástropnú maľbu v sále uhorských kráľov predstavuje alegória uhorského súdnictva 

ako Jurisprudentia, nachádzajúca sa nad vchodom tejto sály. Táto alegória pochádza od 

neznámeho autora a je datovaná okolo rokov 1770 – 1775. K maľbe sú pripojené aj erby 

krajín, ktoré patrili Uhorskému kráľovstvu. V dolnej časti tejto stropnej maľby je 

namaľovaná dvojica anjelov s uhorskou kráľovskou korunou. Podobné typy anjelov možno 

nájsť na freskách rakúskeho maliara Kremserschmidta.
23

 

 Spomínané veľmi hodnotné nástenné i stropné maľby, ktoré vznikli z podnetu  

vzdelaného, myšlienkami osvietenstva nadchnutého grófa Štefana Čákiho v druhej polovici 

18. storočia, svojím obsahom vyjadrujú i jeho vzťah zadávateľa k dejinám Uhorského 

kráľovstva, k uhorským panovníkom. Obzvlášť sa prejavuje v sále uhorských kráľov a izbe 

Márie Terézie. 

 Dodnes však zostáva záhadou, kto zo súdobých umelcov namaľoval vzácne žánrové, 

historické i alegorické výjavy humenského kaštieľa. Najpravdepodobnejšie  možno autorstvo 

týchto fresiek pripísať dielu rakúskeho umelca M. J. Schmidta, zvaného Kremserschmidt, či 

inému rakúskemu umelcovi. 

 V druhej polovici 18. storočia, keď kaštieľ aj naďalej vlastnili dve grófske rodiny 

spomínané v dobovom prameni v súvislosti s mestečkom Humenné: „im Zempliner Komitat 

in der schönsten Gegend mit einem großen Kastell, so ehemals der alten Familie Drugeth 

von Homenau, ist aber der Cschákischen und von der Nothischen ( van Dernáth) gehöret. Es 

ist solches samt der Herrschaft durch Vermählungen an Sie gekommen.“ 
24

 Tento prameň sa 

však zmieňuje aj o  peknom letohrádku zvanom Stephansruh a grotte – umelej jaskyne, ktoré 

nechal zriadiť gróf Štefan Čáki. V súvislosti so zriadením letohrádku i koncipovaním záhrady 

zakúpil gróf Štefan Čáki aj niektoré budovy od grófa Henricha van Dernátha za 500 

zlatých.
25

 Taktiež existoval aj druhý letohrádok Heinrichsruh, postavený grófom Henrichom 

van Dernáthom.
26
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 PAPCO, Ján. Rakúsky barok a Slovensko II. Bojnice : SNM, 2003. ISBN 80-85753-75-8, s. 632.  
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 „ ...v Zemplínskej župe v peknom kraji s veľkým kaštieľom, ktorý predtým patril starému rodu Drugethovcov 

z Humenného, patrí teraz Csákyovcom a van Dernáthovcom. Toto panstvo prešlo na nich sobášmi.“ 

KORABINSKY, Johann Matthias. Geographisch-historisches und Produkten Lexikon von Ungarn. Preßburg 

: Weber und Korabinsksche Verlage, 1786, s. 237 
25

 KÓNYA, Peter. Humenné na prahu novoveku. In Dejiny Humenného. Humenné : REDOS, 2008. ISBN 80-

968790-4-9, s. 114. 
26

  KORABINSKY, Johann Matthias. Geographisch-historisches und Produkten Lexikon von Ungarn. Preßburg 

: Weber und Korabinsksche Verlage, 1786, s. 238.  
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Summary 

 

The Manor House in Humenne in the 17th - 18th centuries with the aspect of contemporary interior 

 

The manor house in Humenne is from the very beginning connected with Drugets (Drugeths) dynasty which 

from their arrival to Hungarian in the 14th century  belonged  to in the course of the centuries to the most 

significant aristocratic dynasties. Their extensive source documents are preserved in the Public Record Office in 

Prešov. On the basis of studying from official sources refering to the interior of the manor house research  

shows that the manor house really suited  function as a representative aristocratic settlement in the early modern 

times. In that case it´s the residence which was built in the late Renaissance. 

 

                                                                                                 Mgr. Pavol Charitun 
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Obr. 1 

 Kaštieľ v Humennom (foto: Vasil Fedič) 

 

 

Obr. 2 

Pôdorys kaštieľa v Humennom z roku 1797.  

Zdroj: MV SR, Štátny archív Prešov, fond – Drugeth Humenné 
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Obr. 3 

Čínsky salón v kaštieli v Humennom (foto: Martina Bošková) 

 

 

 

Obr. 4 

 Stropná maľba s palácovými stavbami. Čínsky salón. 

Neznámy autor, druhá polovica 18. storočia. (foto: Martina Bošková) 
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Obr. 5 

 Nástenná maľba v čínskom salóne so scénou, ktorá zobrazuje každodenný život 

 v Číne. Foto: (Martina Bošková) 

 

 

Obr. 6  

Stropná maľba v Izbe Márie Terézie zachytáva jej slávnostný príchod do triumfálnej brány.  

Neznámy autor, druhá polovica 18. storočia.  (foto: Martina Bošková) 
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Obr. 7  

Sála uhorských kráľov. Portréty  kniežaťa Gejzu a prvých uhorských kráľov  

podobe medailónov. Neznámy autor, druhá polovica 18. storočia. (foto: Martina Bošková) 

 

 

                     
 

Obr. 8  

Alegória uhorského práva. V dolnej časti dvojica anjelov s uhorskou kráľovskou korunou.  

Neznámy autor, druhá polovica 18. storočia. (foto : Martina Bošková) 

 

 

 


