
POPIS/ KONCEPT

Celkový koncept práce naväzuje na stávajúci stav a bohatú historickú, umeleckú, miestnu 
hodnotu. Vychádza s dvoch hlavných reprezentantov života a histórie Jasenova (Jasenovský 
prameň, Jasenovský hrad) a je doplnená o novú formu, ktoré je reprezentovaná regionálnym 
múzeom. 

Prvá časť obsahuje analýzy okolia, širších vzťahov, histórie a pamiatok, statika 
Jasenovského hradu a vyvodenie dôsledkov pre koncept. 

Druhá časť pojednáva o Jasnenovskom prameni. Miesto je historicky významne viazané k 
dedine ako takej. Povesti a legendy popisujú jeho priam dramatikcý vplyv na vývoj histórie. Na 
tomto mieste je navrhnuté „spirituálne“ miesto, miesto pre relax , odpočinok, oddych. Hlavnou 
časťou je forma, ktorá sa odvoláva na klasické kaplnky a kostolíky na územi Zemplína. Okolo sa 
nachádza 23 skal na sedenie, ktoré reprezentujú 23 rodín (vo svojom čase predstavovali hlavný 
stavebný kameň Jasenova.). Miesto komunikuje, žije s okolitou prírodou a jemne doplňuje okolie.

Tretia časť pojednáva o múzeu tohto regióna. Múzeum slúži nielen ako reprezentácia 
histórie tohto regiónu, ale aj ako miesto pre odpočinok, výstavy, vystúpenia ( amfiteáter pre 250 
ľudí), reprezentáciu tradičnej výroby a folklóru. Koncept sa skladá zo 7 samostatných objektov, v 
ich centre sa nachádza amfiteáter/ park. Hmoty organicky naväzujú na topografiu a georeliéf 
krajiny, koncepčne vychádzaju z klasickej dobovej výstavby Zemplína. Múzeum je taktiež hlavnou 
križovatkou turistických tras ( Humenné- Jasenovský hrad, Hubková- Chlmec, Jasneovský hrad- 
Krivoštianka). 

Čo píšu o hrade Jasenov...

Hviezdospytec z hradu Jasenov

Otvorte knihu Thothovú na ôsmom liste. Objaví sa ôsmy kľúč tarotový - spravodlivosť. 
Božská Thémis tróni medzi dvomi stĺpmi. V pravici meč a v ľavici váhy... Odhaľuje sa nám 
arkánum vesmírnej rovnováhy. Dve misky tvoria vzájomnú protiváhu poznania. Meč, ktorý drží 
Thémidina pravica, nie je iba symbolom moci, ale i hrozby...

Symbol moci neraz vrhá dlhé, predlhé tiene. Z ďalekej Florencie stihol na krátky čas 
zatieniť slnečný svit aj nad hradom Jasenov, v údolí rieky Laborec, neďaleko mestečka Humenné. 
Roztrasená ruka starého pisára na listine zo začiatku XIV. storočia nám zachovala názov hradu: 
"Castrum Jezenew, Castelanus, de Jezenew". Hoci mocní tých čias si dlhú chvíľu krátili tak, že 
navzájom prepadávali svoje hrady, predsa ostáva nevyjasnenou záhadou prečo Juraj Rákoczi poslal 
svoje vojsko dobýjať úplne bezvýznamný hrad, ktorý nebol ani "bohatý zlatom", nemal ani 
strategický význam a bol vzdialený od všetkého svetského diania. Rákocziho generál Szirmai však 
mal presné inštrukcie. Hrad dobyť a zajať mnícha z Florencie. A tak udalosti okolo hradu Jasenov v 
roku 1644 dostávajú úplne inú historickú príchuť okorenenú tak trochu korením zvaným mystika.

Rod Francesca de Lastabili (1250) sa preslávil hlavne tým, že sa snažil vypočítať horoskop 
Ježiša Krista. Bola to neslýchaná trúfalosť a rúhanie. Cirkev to označila za "pekelné vnuknutie a 
okultizmus". Pápež Ján XXII. bol doslova vydesený. Tomáš de Gardo, generálny inkvizítor v 
Lombardii dostal neodvolateľné avízo. Čakať, číhať, udrieť! Opovážlivý astrológ a matematik 
Lastabili odchádza do Florencie na dvor vojvodcu Karola Bezzemka, kde má vypočítať horoskop 
vojvodovej manželky Márie z Valois. A keďže vieme, že hviezdy neklamú iba ľudia, 
hviezdospytcovi hviezdnaté nebo oznámilo, že pani Mária povedie, mierne naznačené, nemravný 
život. Samozrejme, že astrológ upadol do nemilosti. Inkvizícia ho ako kacíra dala 15. septembra 
1327 zaživa upáliť. Lastabili však stihol ešte pred smrťou svoje štúdie a horoskop Ježiša Krista 



prepašovať do rúk svojmu synovi a lekárovi Asculusovi. Vzácne písma sa utajovali na rôznych 
miestach po celé generácie. Inkvizícia mala svoje siete rozhodené, avšak márne. Posledný z rodu 
Lastabili známy iba ako "mních z Florencie" sa potuloval po svete aj s "kacírskymi písmami". 
Podľa legendy sa dostal až na hrad Jasenov, kde za zvláštnych okolností sa podarilo Kristov 
horoskop dokončiť.

Do legendy o hrade Jasenov vstupujeme v čase, keď tam prebýval záhadami opradený 
mních. Poučený tragickou históriou svojich predkov bol v zostavovaní horoskopov opatrnejší. 
Hradnému pánovi Vendelínovi Drugethovi sľubovali hviezdy dlhý život a slávu na bojovom poli. 
Drugeth sa spokojne usmieval. Menej spokojní však boli ľudia v dedinách a mestách v okolí hradu 
Jasenov. Meno Drugeth vyvolávalo strach a nenávisť. Bol voči každému krutý a nespravodlivý.

Ústnym podaním sa zachovala legenda. V oklieštenej podobe ju poznajú aj dnes tí najstarší 
pamätníci. Mnícha z Florencie oslepila náhodná strela z kuše, ktorú vystrelil Drugeth. Hradný pán 
mnícha vyhnal z hradu. Nešťastník blúdil po lese až sa dostal k prameňu. Voda vábivo žblnkotala 
akoby volala slepca. Keď sa napil a umyl si tvár, vrátil sa mu zrak. Lesom sa ozval výkrik radosti - 
vidím, Bože, ja vidím... Zbožný ľud na tomto mieste postavil kaplnku a vzdával Všemohúcemu 
vďaku modlitbou. Iba Vendelín sa škaredo škeril. Kaplnku postavili na jeho pozemku a jeho sa 
nespýtali. Keď sa raz vracal so svojou družinou z poľovačky, kaplnku dal zbúrať. Pritom sa však 
jeho kôň splašil a hradný pán si zlomil ruku. Lekári, ránhojiči boli bezmocní. Ruka puchla a bolela. 
Drugeth klial a nadával. Potom však stíchol, začal myslieť na Boha. S pokorou v hlase dal zavolať 
mnícha a prosil ho o odpustenie. Hviezdospytec mu poradil, aby sa nechal odniesť k studničke - 
slaničke. Stalo sa. Drugeth boľavú ruku namáčal v slanej vode. Po čase ruka odpuchla a prestala 
bolieť. Kedysi krutý bezbožník sa úplne zmenil. Na mieste, kde dal zbúrať kaplnku nechal postaviť 
kláštor "s výhľadňou na nebo". Drugeth tam často chodil za mníchom, ktorý sledoval nočnú oblohu, 
robil si poznámky a výpočty.

Ježiš Kristus vykonal celý rad takých zázrakov, aký sa stal tebe, Vendelín. Premenil vodu na 
víno v Káni Galilejskej, vyhnal kupcov z chrámu v Jeruzaleme, uzdravoval chorých. Môj dedo i 
pradedo boli hviezdospytcami, ktorí sa snažili z úcty a vďaky zostrojiť Kristov horoskop. Výpočty a 
pozorovania hviezd som zdedil od mojich predkov. Drugeth zbožne načúva. Mnohému nerozumie. 
A mních pokračuje... Veľká noc roku 33 n. l. Vtedy Ježiš predpovedal svoje utrpenie i 
Nanebovstúpenie a pri Poslednej večeri, ktorá sa konala na Veľkú noc ustanovil najsvätejšiu 
sviatosť oltárnu. Potom vystúpil so svojimi mučeníkmi na horu Olivetskú, aby si spolu uctili 
Veľkonočné sviatky. Cestou ho však vojaci zajali, uväznili a bičovali. Bol pribitý na kríž a na hore 
Kalvária zomrel pred očami vojakov a ľudu, ktorý sem prišiel z Jeruzalema a okolia. Podľa 
proroctva v tretí deň vstal z mŕtvych, vystúpil zo skalného hrobu. Potom so svojimi vernými sa 
vybral na horu Olivetskú, aby tu vystúpil na nebesia a posadil sa po pravici Boha ako pravý a verný 
Syn Boží...

Drugeth netají svoju nevedomosť, ale vidno na ňom zmeny. Stal sa veriacim. Prosí mnícha, 
aby mu vyjavil Kristov horoskop. A mních zoraďuje tabuľky s výpočtami. Podľa záznamov v 
knižnici parížskeho arzenalu sa Ježiš Kristus narodil o polnoci z 24. na 25. decembra, z čoho zrejme 
vychádzali aj výpočty Francesca de Lastabili, prapredka mnícha z Florencie. Iba neskôr sa ukázalo, 
že tento údaj je nesprávny. Ježiš Kristus sa narodil v inej ročnej dobe. Podľa Biblie sa Ježiš narodil 
z Panny, v Betleheme v jasličkách a na slame. Hviezdospytecká, teda astrologická charakteristika 
súhvezdia Panny charakterizuje - slamu, obilie, domáce zvieratá, maštaľ. Aj mesto Jeruzalem spadá 
pod vládu súhvezdia Panny. Mestečko Betlehem spadá do 30 stupňa tohto súhvezdia. Traja mudrci 
hviezdospytci preto mohli presne určiť miesto narodenia. Trojkráľová koleda znie takto: "... a ty 
čierny, ty tam vzadu, nevystrkuj na nás bradu". Mníchov horoskop Ježiša sa počíta na 23. 
september, keď sa Saturn nachádzal v konjunkcii so Slnkom a v opozícii s Jupiterom v polnočnom 
čase. Človek narodený v tejto konštelácii je družný, prívetivý a prispôsobivý. Je kritický a ľahko 



ovláda cudzie jazyky. V ľúbostnom živote nebude mať úspech. Zostane starým mládencom. Bude 
ho zaujímať filozofia, okultizmus a náboženstvo. Bude celý nasiaknutý túžbou pomôcť ľudstvu. 
Veľmi bude túžiť po rovnováhe, pravde a spravodlivosti. Bude mať sklony k omamným jedom. 
Jeho život bude krátky, možno očakávať zlú alebo násilnú smrť...

Rákocziho generál Szirmai hrad Jasenov obliehal a v roku 1644 aj dobyl. Mnícha z 
Florencie však nenašiel. Dal prehľadať všetky zákutia hradu, ale mnícha nikto neobjavil. Akoby sa 
prepadol do zeme. V skutočnosti tomu aj tak bolo. Vendelín Drugeth ukázal mníchovi podzemnú 
chodbu, ktorá viedla až k okraju lesnej húštiny.

Povesť o chodbe

V povesti o Drugethovcov sa hovorí, že pre svoju záchranu dali vykopať z hradu Jasenov do 
kaštieľa v Humennom podzemnú tajnú chodbu (asi 3 km). Pri prieskumoch za prevej 
Československej republiky našli sa podzemné chodby v kaštieli, ktoré ukazovali na stopy smerom k 
Jasenovskému hradu, avšak približne po 50 m prechod bol zasypaný. Taktiež na hrade našli sa 
podzemné chodby, ale tiež po niekoľkých metroch chodba bola zasypaná. Toto tajomstvo teda 
zostalo neodhalené. 

Gabriel a Imrich Drugeth

Okrem tejto povesti spomína sa v listinách aj o tom, ako si Drugethovci, dvaja bratia – 
Gabriel a Imrich zriadili peňazo – kazeckú dielňu v sklepeniach Jasenovského hradu. Drugethovci 
boli oddanými služobníkmi kráľov, najmä Ferdinandovi, ktorému preukazovali rád služieb. 
Falšovanie dukátov

Okrem iných bojovali so svojim vojskom po boku kráľa Ferdinanda. Takéto časté boje 
museli byť aj náležito financované. Keď Drugethovci vyčerpali zdroje financovania vymysleli 
falšovať dukáty a dávať ich do obehu. Gabriel a Imrich sa na to podujali a začali raziť strieborné 
dukáty, ktoré najmä pri nábore žoldnierov do armády dávali medzi ľud. Dlho sa na tento podvod 
nemohlo prísť až jedného dňa sa celá aféra dostala pred kráľa Ferdinanda. Panovník, keďže mu 
Drugethovci preukázali veľké služby v boji proti cudzím vojskám zobral túto falšovateľskú aféru za 
samozrejmú a nevyvádzal žiadne dôsledky. Po krátkom čase však bolo neznáme akou záhadnou 
smrťou obidvaja bratia zomreli. Usudzovalo sa, že boli otrávení jedlom na príkaz kráľa Ferdinanda. 
Krajské stredisko pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Prešove pod číslom KPS – 
570/1963 zo dňa 12. júla 1963 vydalo „Rozhodnutie o zápise historických a umeleckohistorických 
pamiatok okresu Humenné“, a tu sa nachádza zápis Jasenovského hrad a okolia. Spomína sa tu i 
chránené územie kopca zvaný Sokol. Prechádza až do Jasenovského chotára. Prírodná rezervácia s 
bohatou xerotemnou vegetáciou hlavného hrebeňa. Je tu najsevernejšia lokalita duba plstnatého na 
Slovensku.

Takto nejako prežíval svoje posledné chvíle niekdajší pán hradu

Som zranený a sily ma pomaly opúšťajú. O chvíľu bude koniec. Smrtka s kosou už na mňa 
čaká za dverami. Som posledným z rodu Račkajovcov. Keď umriem, umrie aj môj rod. Vládol som 
čestne svojmu ľudu, no teraz je koniec. Nepriateľ vyplienil moje dediny, vyvraždil mužov, zneuctil 
ženy. Postavil som mohutný hrad, no nepriateľ našiel spôsob ako ho dobiť. Teraz je tu a chce to 
jediné - chce mňa. O chvíľu bude koniec. Mohutné dubové dvere len ťažko odolajú náporu ťažkého 
baranidla. Ostal som sám, posledný a hoc viem čo ma čaká, nepoddám sa. Krvácam, no meč ešte v 
ruke udržím . . . keď nepriateľ vyrazil dvere, miestnosťou zasvišťal šíp. Vnoril sa hlboko do 
kráľovho srdca. Jeho nevládne telo sa zrútilo na zem. Keď si ho nepriateľ prezeral, zľakol sa výrazu 
jeho tváre. Nebola tam bolesť či porážka - bola v nej hrdosť.



História obce Jasenov...

Obec Jasenov, maďarský Jaszeno v XIV. storočí: Castelanus de Jazenev  v roku 1328 
Jaszene, v roku 1442 Castrum Jeszeno. Úradne maďarský r 1980 – Jaszeno. Úradne maďarský  v 
XX. storočí Jaszeno. Miestne meno Jasenov vzniklo substantivizujúcou príponou –ov z adjektívu 
Jasenova, ku ktorému sa pridávalo vhodné substantívum napr. hora, stráň. V ďalších generáciách sa 
zabudlo na pôvodné podstatné mená z adjektíva jasenová a tak vzniklo meno Jasenov. Z jazykového 
a ahistorického hľadiska možno tvrdiť, že obec je starobylá a jej vznik možno klásť do obdobia 
prvotnej pospolnej spoločnosti. U nás pred rok 1000, kedy ešte nejestvovalo súkromné vlastníctvo a 
osady, či obce dostávali meno podľa charakteristických prírodných znakov. Obec vznikla na mieste, 
kde prevládal jasenovský porast stromov jaseňa nad ostatným porastom. Mohol to byť jasenový les 
a podobne. Maďarská forma Jaszeno vznikla zo slovenskej formy Jasenov. Nahradzovanie 
slovenského – ov pri preberaní slovenských miestnych názvov do maďarčiny maďarským – ó je 
časté, napr. Brekov – Brekó, Kručov – Kruczó a podobne. Toto ó sa pozdejšie prehlasovalo na ő. V 
maďarských knihách popri písaní Jaszenő, nachádzame aj Jaszenó, Kniha Františka Jura: „Pověsti 
slovenských hradů“ vyšla roku 1939 v Prahe. V nej na strane 531 – 532 sa hovorí: „Veže a 
zachovalé zrúcaniny Jasenovského hradu, ktorý tvoril s blízkym Brekovom a Vinnou v stredoveku 
dôležitý pevnostný trojhran zemplínskej župy, čnie zo zeleného bukového lesa na podlhovastom 
lesnatom hrebeni nad dedinou rovnakého mena. Polohou náleží k najkrásnejším slovenským 
hradom a neobyčajne zvyšuje malebnosť povodia rieky Laborca na juh od Humenného.

dedina leží na svahu Humenských vrchov, v nadmorskej výške okolo 155 m, južne od mesta 
Humenné. Koncom 13. a začiatkom 14. storočia patril Jasenov šľachticovi Petrovi synovi Petena. 
Keďže sa pokúsil zabiť kráľa Karola Róberta, kráľ mu majetky odňal a v roku 1317 daroval 
vernému Filipovi Drugetovi. V darovacej listine je doklad, ktorý menovite uvádza dedinu Jasenov. 
Z obsahu listiny je zrejmé, že Jasenov jestvoval už pred rokom 1317,ale  prvá oficiálna písomná 
zmienka o obci je z roku 1317. Do písomností ho zapisovali v maďarizovanej podobe pôvodného 
slovenského názvu Jasenov, koreniaceho v pomenovaní listnatého stromu Jaseň. Svedčí to o častom 
výskyte stromu jaseň v priestore, kde vzniklo sídlisko, ale o jeho pôvode svedčí iba tým, že vzniklo 
v jazykovo slovenskom prostredí. Vzhľadom na zemepisnú polohu dediny, jej názov, obsah 
uvedenej listiny a vývoj osídlenia priľahlého okolia možno predpokladať, že dedina Jasenov 
jestvovala v 13., prípadne 11. storočím, čo môže preveriť len archeologický výskum.

Od roku 1317 dedina Jasenov nepretržite aj v 17. storočí patrila šľachticom Drugetovcom 
ako majetková súčasť panstva hradov Brekov a Jasenov, od prelomu 14. a 15. storočia humenského 
panstva. Pôvod Jasenovského múraného kostola môže osvetliť len archeologický výskum. Z 
najstaršieho známeho písomného zdroja vyplýva, že tamojší múraný kostol na prelome 17. a 18. 
storočia patril rímskokatolíckej cirkvi. Jasenovské sedliacke domácnosti okrem richtárovej zaplatili 
v roku 1567 daň kráľovi od 5,5 porty. Iných osem domácností daň neplatilo, lebo im vtedy vyhoreli 
obydlia, ako aj osem domácností želiarov. V roku 1582 zdanili sedliakov od 5,75 porty. Tamojšie 
sídlisko malo v roku 1600 obývaných sedemnásť poddaných domov a obydlie drobného zemana. V 
17. storočí jasenovské sedliacke domácnosti chudobneli, čo sa prejavilo aj v ich zdaňovaní. V roku 
1610 vtedajších sedliakov i želiarov zdanili od vyše 1,5 porty. V roku 1635 iba od pol a osminy 
porty. V prvých desaťročiach 17. storočia poddaných obyvateľov pribúdalo. V roku 1623 tam 
hospodárilo dvadsaťtri sedliackych a jedenásť želiarskych domácností, pričom pozemky po troch 
sedliackych domácnostiach boli opustené. Poddanské domácnosti mali k zemepánom Drugetovcom 
také daňové a naturálne povinnosti, aké boli obvyklé pre obyvateľov roľníckych, slovenských 
dedinách humenského panstva, napr. v Topoľovke.

V druhej polovici 17. storočia zotrvával pomerne ustálený počet obyvateľov. V roku 1690 
žilo v Jasenove dvadsať sedliackych domácností, z ktorých tri hospodárili na celých usadlostiach, 



pätnásť na polovičných a dve na štvrtinových usadlostiach. Šesť rodín dedinu opustilo a príslušné 
pozemky ostali spustnuté. Iné štyri domácnosti boli želiarske. Časť pozemkov patrila k miestnemu 
majeru. Aj začiatkom 18. storočia sa udržal ustálený počet obyvateľov. V roku 1715 mal Jasenov 
dvadsaťpäť poddanských domácností, avšak v roku 1720 len devätnásť.

História Mesto Humenné …

Mesto Humenné sa rozprestiera na rovine Laborca medzi Vihorlatom a Ondavskou 
vrchovinu, 157m nad morom. História Humenného doložená písomnými dokladmi siaha do 13. 
storočia. Humenné je vtedy menované Homonna. Bolo centrom územia ktoré sa volalo Krajňa. V 
tých časoch bol tu i hrad. Po bitke medzi Matúšom Čákom a Karolom Róbertom získal Humenné 
roku 1323 od Karola Róberta rod Drugethovcov, ktorý po stáročia vládol mestu i celému kraju. 
Filip a Ján Drugeth boli príslušníkmi francúzskeho šľachtického roku usadeného v Neapoli. Do 
Uhorska prišli s kráľom Karolom Róbertom a od roku 1323 sídlili v Humennom. Svojim 
bezohľadným postupom voči poddaným i menším šľachticom získali si skoro obrovské majetky po 
celom východnom Slovensku. Títo feudáli osadzovali na svoje majetky ako poddaných i 
obyvateľov z Rumunska a Poľska. Humenné na dlhý čas, až do čias kráľa Mateja ovládali husiti. 
potom sa mesto opäť dostalo do poddanského pomeru Drugethovcov.Kazimír IV.Roku 1473 obsadil 
Humenné poľský kráľ Kazimír IV. a oslobodenie celého Zemplína spolu s Humenným prešlo do 
histórie ako tzv. humenské ťaženie kráľa Mateja. Zemepáni Humenného žili v ohromnom prepychu. 
Mali tu kaštieľ a v susedstve hady Brekov a Jasenov. V búrlivých časoch reformácie a proti 
reformácii, v časoch odboja proti Habsburgovcom veľa vytrpelo i Humenné. Spustošené boli i 
hrady Brekov a Jasenov a tak zemepán Drugeth nechal niekdajšiu kúriu prebudovať na honosný 
kaštieľ, ktorý po mnohých prestavbách a renováciách stojí dodnes. V 17. a 18. storočí rozmohli sa v 
Humennom remeslá a obchod. Mesto ťažilo z výhodnej polohy na križovatke ciest zo 
Sedmohradska a Podunajska do Poľska. Vznik kapitalizmu nepriniesol pre Humenné žiaden 
pokrok, žiaden rozvoj. Bez perspektívy prešli i roky  predmníchovskej ČSR.

Ruské vojská v Humennom

Za prvej svetovej vojny, za ruskej ofenzívy v oblastí Karpát s ruské vojská dostali až do 
Humenného. Od 9. júna do 5. júla 1919 prevzalo moc nové direktórium ako dočasný revolučný 
orgán proletariátu. Až do oslobodenia roku 1945 zostalo Humenné provincionálnym okresným 
mestom, ktoré ožilo iba v dňoch trhov a kde celý priemysel tvorila tehelňa, parný mlyn, liehovar a 
malý stavebný podnik. V časoch neslobody, za takzvaného Slovenského štátu, stalo sa Humenné 
ohniskom podzemnej činnosti. Už koncom roku 1942 založili komunisti v Humennom prvý 
ilegálny národný výbor na východnom Slovensku. Jeho príslušníci získali po dedinách okresu 
ďalších spolupracovníkov, hlavne pre podporu tvoriacich sa partizánskych jednotiek. Humenné sa 
stalo druhým najvýznamnejším strediskom partizánskeho hnutia na východnom Slovensku. 
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