
Tripolitana-Kaštieľ a Hanušovce nad Topľou je od roku 2017 samostatná 
súčasť Krajského múzea Prešov ako tretie mesto Tripolitany. Skladá 

sa z troch časti. Prijmite pozvanie do prvej, k Dessewffyovcom, niekdajším 
vlastníkom kaštieľa, ktorí patria k jedným z najstarších rodov Uhorska. Trochu 
nostalgie dávnej nobility prenikajúcej do 21. storočia vám priblížia expozície 
a zariadenie kaštieľa. Časť prízemia a poschodia barokovo-renesančného 
kaštieľa, je z jednej časti zariadená nábytkami z 18. – 19. storočia ako honosné 
šľachtické sídlo rodiny Dessewffy v časoch pseudobaroko a biedermaier. 
Atmosféru obydlia vyšších spoločenských vrstiev možno potom obdivovať
aj na poschodí v piatich miestnostiach zariadených ako pseudobarokový 
salón, salón v štýle art deco so štýlovou kachľovou pecou, poľovnícka chodba, 
meštianska obývacia izba. Časť miestností kaštieľa na prízemí je venovaná
vývoju zeme a výstižnej prírodnej expozícii regiónu okolo Hanušoviec 
(vranovskému). Druhou časťou je samostatná archeologická expozícia
situovaná v podzemných priestoroch kaštieľa. Treťou ja areál archeoparku
– živá archeológia, ktorý je súčasťou exteriérov kaštieľa. V priestorovo 
komornom archeoparku je venovaná pozornosť zážitkovej prezentácii 
praveku a Slovanov doplnená žijúcimi zvieratami a vtákmi. Popri 
technologicky rôznych peciach sa tu nachádza na Slovensku jediná 
funkčná sklárska pec vykurovaná drevom postavená podľa nálezu 
z 9. storočia. Raz ročne, v júli, sa tu konajú odborné stretnutia, vedecké 
experimenty a výroba historických predmetov s účasťou verejnosti. 

Múzeum, kde sa nikto nebude nudiť!
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Monumentálna stavba barokového kaštieľa 
v Hanušoviach nad Topľou, ktorá tak trochu 
prekvapuje v tomto vidieckom prostredí, 
je z jednej časti zariadená ako honosné 
šľachtické sídlo rodiny Dessewffy.
Foto: © Tripolitana-Hanušovce nad Topľou

Pseudobarokové salóny sú zariadené pôvodným 
perfektne zreštaurovaným nábytkom a výbavou 
vrátane textílií a osobných potrieb.
Foto: D. Staššíková-Štukovská

Sklenený pohár z obdobia 
biedermeieru s iniciálami 
Pavla Dessewfyho je jedným 
z mnohých dokladov historických 
skiel z depozitov Tripolitany-Kaštieľa 
v Hanušovciach nad Topľou.
Foto: © Tripolitana-Hanušovce nad Topľou

Krbové hodiny z 19. storočia.
Foto: © D. Staššíková-Štukovská

Ozdobná spona z osobných šperkov 
grófky Dessewffy.
Foto: © D:Staššíková-Štukovská

Primaciálny salón so štukovou barokovou 
výzdobou od Gašpara Ulrechspachera slúži 
dnes ako reprezentačné priestory kaštieľa.
Foto. © Tripolitana-Hanušovce nad Topľou

Písacia komoda z Číny. 
Vzácny kus pôvodného 
nábytku pôvodom z veľmi 
vzdialených oblastí. 
Foto: © D. Staššíková-Štukovská

Žltáčik ranostajový Colias hyale z expozície 
fauny lúk a lesov vranovského regiónu, 
ktorej miznúcou súčasťou sú motýle. 
Foto: © D. Staššíková-Štukovská

Myšiak hôrny (Buteo buteo) 
a jastrab lesný (Accipter 
gentilis) patria k jedným 
z viacerých príťažlivo 
prezentovaných dnes 
zákonom chránených skupín 
fauny z prírodného okolia 
Hanušoviec nad Topľou.
Foto: © D. Staššíková-Štukovská

Archeologická 
expozícia sa nachádza 
v historických pivniciach 
kaštieľa. Charakeristické 
nálezy od doby kamennej 
sú vystavené návštevnícky 
príťažlivým spôsobom. 
Na obrázku zbrane doby 
bronzovej meč, štít, pancier, 
luk a šípy v scéne dobíjania 
opevneného sídla z doby 
bronzovej. Predmety sú 
repliky skutočných nálezov 
z vranovského regiónu 
uložených v depozitoch 
múzea Tripolitany.
Foto: © D. Staššíková-Štukovská

V niekoľko krokov od 
kaštieľa vzdialenom 
archeoparku si môžu 
návštevníci vyskúšať 
streľbu z luku z bronzovými 
šipkami ako i ďalších 
predmetov, obliecť sa 
do pancierov či odevov, 
vojsť do príbytkov, zahrať 
sa na archeohudobných 
nástrojoch.

V replike sklárskej pece 
z 9. storočia sa uskutočňujú 
vedecké, ale aj pre verejnosť 
príťažlivé experimenty 
zamerané na výskum 
technológií historického skla. 
Býva tu vždy rušno a veselo. 
Foto: © D. Staššíková-Štukovská

Expozícia o vývoji zeme v mieste okolia 
dnešných Hanušoviec prezentuje stručne 
vzácne paleontologické nálezy. Skamenelý 
odtlačok ryby Meletta sardinites z Bystrého 
pochádza z obdobia oligocénu (treťohory), 
kedy sa tu nachádzalo more.
Foto: © Tripolitana-Hanušovce nad Topľou

Sklené koráliky z doby železnej 
pochádzajú z hromadného nálezu 
zo Šariša a ich repliky sú súčasťou 
bohatej ponuky rôznych suvenírov 
zo skla Tripolitany. Ojedinelou 
prezentáciou sú študijné výrobky 
z vedeckých experimentov 
s historickým sklom, ktoré 
sú v archeoparku každoročne 
realizované.
Foto: © D. Staššíková-Štukovská

K významným živým 
prezentáciám v archeoparku 
patrí i výroba sklených 
predmetov na ohnisku. 
Foto: © D. Staššíková-Štukovská.


