
CASTELUL DE LA HUNEDOARA * 

SCURTA PRIVI RE ISTORICA 

de OLlVE R VELESCU 

Mulţi elintre vizitatorii Hunedoarei se întreabă atunci cînd vizitează castelul, care 
a fost rostul unei fortificatii medievale în acest colt de tară. Ce functie militară , ' J , 

a avut această cetate, împotriva cui a fost ridicată tocmai aci şi în fine, cine a 
înălţat-o � 

Pentru a răspunde la aceste întrebări este bine să studiem puţin regiunea Hune
doarei. Mureşul, în aceste părţi, primeşte dinspre sud mai mulţi afluenţi care îşi adună 
apele din munţii Poiana-Ruscăi. între ei amintim Streiul prin a cărui vale, bogată în 
monumente antice şi medievale, trece astăzi principalul drum ce leagă valea Mureşului 
cu Haţegul, ră,scruce spre Banat şi Oltenia. La Haţeg se poate aj tmge şi prin valea Cernei 
- ceva mai la apus de cea a Streiului -pînă la Htmedoara, iar de aici peste dealuri la aceeaşi 
răscruce de drumuri. La Hunedoara, Cerna se tmeşte cu Zlaştiul, iar în vă,ile acestor două, 
rîmi şi a afluenţilor lor se întinde vechiul şi arhaicul ţinut romînesc al Pădurenilor. 

Fiind loc prielnic pentru dezvoltarea unei aşezări, oamenii s-au stabilit aici încă 
din cele mai vechi timpmi, iar mme ale vieţii pe aceste meleagmi pot fi întîlnite şi în 
bogata staţiune arheologică de pe dealul Sînpetru I, la poalele căruia se află aşezat castelul. 
Se găsesc pe acest deal fragmente ceramice din epoca bronzului, din epoca a doua a fierului, 
fragmente de vase romane, precum şi un puternic val de pămînt,  care închide platoul , 
dealului într-o miaşă elipsă, vechimea lui nefiind stabilită Încă. 

. 

De pe platoul dealului Sînpetru se deschide o largă perspectivă, putînd fi văzute : 
valea Cernei pînă departe spre nord, drumul care duce peste dealul dinspre est, prin vatra 
vechii aşezări a Hunedoarei, spre Haţeg. între cele două văi înguste a Cernei spre răsărit 
şi a Zlaştiului spre apus, se află aşezat dealul de care vorbim . 

în secolul trecut se mai vedeau încă aici ruinele unor construcţii despre originea cărora 
s-a scris destul de mult. încercările de datare au variat, vorbindu-se cînd de roma,ni , cînd 
de nişte }lretinşi călugări templieri, care au umblat prin părţile acestea. Aşa, de pildă, 
într-o revistă din 1831 se scria că "pe dealul Sînpetru sînt ruinele bisericii fortificate 
construită de templieri" 2. Amintite în multe din publicaţiile de acum o sută de ani, ele au 

• Fotografiile care insoţesc studiul provin din fo 

toteca I.C.S.O.R. 
1 Vezi F:şa l\Ionu lllcn l ul u i  l 1r.  1 Huneduara-ura ş. 

Recellsfllll Î n l ul lJlullul1lc u lelor isloricc din iUJl 'c, 1 953. 
Arhiva Muzeului Dcva. 

2 Vezi Kellderesi Ferencz, Vajda-Hunyadi vâr kiilsii 

ickinielben es eJ1llek liirLeneli leirâsa az ujabb idiiig [Ce

tatea Hunedoara privită dinafară şi isloria ei plnă In 

timpurile mal noi ] , In "Tudom:l.IlYos GyGj lemeny", 
Pesta, 1831, voI. VIII, p. 28. Acelaşi lucru scrie şi in 
revista "Filerlăr", fU". 33 din 10 octombrie 1834, 

p. 257. 
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Fig. 1. -Vedere de ansamblu. 

fost văzute de asemenea şi de arhitectul :M:oeller, primul care a studiat castelul de la I IuJle
doara după criterii ştiinţifice. El aminteşte de faptul că în 1883 ruinele de pe deal se mai 
vedeau deasupra pămîntului , dar în anul 1884 au fost complet distruse, fiind folosite de 
către localnici ca material de construcţie 1. 

Ipoteza existenţei unei biserici a călugărilor templieri a fost părăsită încă în secolul 
trecut, după ce s-a dovedit că în Transilvania n-a existat niciodată vreo aşezare a templie
rilor. "'\ Îl'sta construcţiilor amintite a fost însă împinsă pînă în epoca romană. Prima men
.ţiune despre "numeroase statui romane" dezgropate aici o face Ludovic Aranyi în C1IDoscuta 
lui descriere a castelului de la Hunedoara2• într-adevăr şi astăzi mai poate fi văzut un frag
ment de statuie romană pe una din colinele acestui deal, iar material de provenienţă romană 
(basoreliefuri şi capitele) a fost găsit chiar pe teritoriul castelului, în cursul lucrărilor de 
restaurare din secolul trecut 3, ca şi cele în curs la capela castelului. Aranyi a fost cel care 
a emis ipoteza că însuşi castelul a fost construit pe temeliile unei vechi construcţii romane, 
părere ce se răspîndeşte apoi repede, fiind pînă la urmă socotită ca fapt sigur, mai ales în 
multe din descrierile cu caracter turistic. Deşi ipoteza aceasta este respinsă categoric de 
arhitectul Ştefan :M:oeller, iar argumentele h.ti se bazează pe analiză de mortar şi pe obser
vaţia că pietrele romane sînt destul de rare, ele găsindu-se mai ales în construcţiile din secolul 
al XV-lea, totuşi, în timpul lucrărilor în mus trebuie să se ţină din nou seama de eventua
l itatea unei construcţii romane. Aceasta pentru că, după cum a reieşit din cercetările efec-

1 l\loeller Istvan, A Vajda, HlIIlyadi vâr epi

ltisikora [Etapele construcţiei cetăţii Hunedoara], 
Budapesta, 1 913, p. 1 1 .  

2 Aranyi Lajos, A Vajda-HlInYlldi var irasban 

es kepekbell [Celatca Hunedoarei În scris şi imagillj], 

58 

Pozsony, 1867. 
3 Pot.rivit datelor publicate de cii lre Schu1cz In 

"Arheologiai Ertesitii" din 15 sept. 1870, p.  28 4 .  

Acesta crede c ă  basorelieful descoperit provine din 
frontonul unui templu. 
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tuate pînrL astăzi, multe Jin afirmaţiile lui Moel1er au căzut sau trebuie verificate din ilOU. 
Şi eu atît mai mult  se impune aeeasta cu cît sondajele arheologice prelimillare au scos la, 
iveală numai într-un singur punct, în capelă, noi mme de provenienţă romană 1. 

După o altă teorie din secolul trecut, care a avut însă o circulaţie mai restrînsrL ,  
primii care au construit o cetate în aceste părţi au fost hunii 2. Pornind de la medievalul 
H tillod, etimologia populară a văzut în acest nume pe vechii huni, de unde apoi a apărut 
pînă şi denumirea de Htmnopolis 3. Şi această teorie a fost părăsită, întrucît se ştie că htUlii 
i l-au c1tuat cetăţi de piatră pe unde au trecut. Reţinem însă ideea posibilităţii construirii 
valtuui de pămînt de pe platotu dealuhuui Sînpetru în epoca migraţiei popoarelor. Dar, 
Jesigur că această ipoteză nu va putea fi verificată decît prin săpături arheologice. 

O dată atinsă această problemă este necesar 'să ţinem seama de o serie de factori 
istorici, care au contribuit la dezvoltarea vieţii medievale în ţinuttU Htmedoarei. Ungmii, 
care au pătruns în Ardeal pe valea Mmeşului îşi fixează reşedinţa la .Alba. Ei înfiinţează 
la Deva o cetate regală, fiind ca şi celelalte cetăţi similare centrul de strîngere a dijmelor, 

. seiliul unei garnizoane militare şi centnu administrativ al ţinutului. Din cunoscuta diplomă 
a Ioaniţilor din 1247 ,  aflăm pentru prima dată de existenţa tmei vechi organizaţii teritoriale 
devenită ulterior domeniu regal cu reşedinţa la Haţeg şi despre a cărei fărîmiţare prin nume
roase danii povestesc multe documente din a doua j umătate a veacului al XIV-lea şi prima 
jumătate a veacului tu'mător. 

Aşa cum s-a amintit, ţinut de răscruce, în apropiere de două trecători ce leagă 
A.rdeahu cu Olterua şi Banattu, Ţara Haţegului s-a dezvoltat independent de restul Transil
vaniei, ceea ce explică şi puţinele documente scrise pînă în veacul al XIV-lea. Datorită 
poziţiei sale, o dată cu creşterea schimbtuui mai activ de mărfmi, ştirile despre această 
regiune devin din ce în ce mai numeroase. Numele Hunedoarei este pomenit pentru prima 
dată într-un document din 1307 4, fiind apoi etmoscut ca sediul unui arhidiaconat în registrul 
de dijme papale, în 1332 5. Dar trebuie să precizăm că în aceste documente nu se vorbeşte 
de cetatea Hunedoarei, ci de localitatea cu acelaşi nume, după cum în registrul de dijme 
amintit nu sînt pomenite nici cetăţile Deva sau Haţeg, ci numai localităţile respective. 

în această VTeme credem că nici nu exista încă o cetate pe locul actualului castel. 
întărim această afirmaţie prin mmătoarele observaţii. Pînă în 1399 nu cunoaştem nici tm 
document în care să fie aminti tă cetatea Htmedoarei, mai mult, în cîteva documente 
din 1362 şi 1363, referitoare la un proces al cnezilor din Zlaşti - localitate în imediata 
apropiere a castehuui - se precizează că satul sus-numit ţine de districtul cetăţii Deva 6 

(possessionern Zalasd vocata1n in districtu cast�t Dewa), nefiind pomenit nici un castru la Hu
nedoara. De asemenea, nici în documenttu pentru unele scutiri de vamă din 137 7  7 dat ne
gustorilor din Cluj , care foloseau drumtu de comerţ prin Hunedoara, cetatea nu este pomenită. 
Probabil că în această vreme ea era în construcţie, pentru că în 1399 se aminteşte pentru 
prima oară de tm castelan de Hunedoara căruia i se ordonă ( ca şi celui de la Haţeg) să nu 

1 l\aportul asupra acestor wn daje arheolug:cc 

efectuate de către Octavian Floca se află dcpus la ar

hiva I . C. S.O. R., AteI. de restaurări de mo n. i�torjce. 

2 Vezi "Tudomanyos Gyujtemeny". 1 83 1 ,  voI. V, 
p. 8 1 .  

3 CI .  ' .  Drăganu, Rominii Î n  veaCllrile IX - X I V  

pe ba:a toponimiei ş i  onomasticei, B ucureşti, 1 933, 
p. 282. 

� DocLÎmenle privind istoria Romîniei, C, XIV, 

voI. r, ne 84. 

6 Ibidem, voI. I I I, p.  1 29 .  Documentul din 1 267 

folosit de către toţi autorii care s-au ocupat de castclul 

de la Hunedoara, şi in care se pomeneşte de un caslrlllll 

HlInod, a fost dovedit ca fals, aşa că nu intră în discuţia 

noastră (Vezi aceeaşi colecţie de documente veac. 
X J [ f, voI. II.  Tabelul de documente false). 

fi Iillrmllzaki, 12, nI'. LIV, p. 72. 

7 Ibidem, p. 244 . 

GU 

http://patrimoniu.gov.ro



--- --

GO 

"" .... .... 
"' o 

p.. 

I 

http://patrimoniu.gov.ro



CASTET,UL DE T .. \ llIDF.rOAJ:A 

aresteze pe negustorii sibieni acuzaţi de a fi omorît un ostaş regal l .  Se poate dovedi 
că cetatea a fost construită în acea epocă şi prin elementele de arhitectură vizibile în 
zidul primei cetăţi. Astfel, cele două porţi din zidul răsăritean au arcul în semicerc, 
specifice stilului romanic, dar la ambele uşi muchia interioară a ancadramentului este 
teşită, potrivit stilului gotic. Sîntem exact în epoca cînd goticul începe să se răspîndească 
în Transilvania, fapt confirmat chiar la Hunedoara, lllde în latura sudică a aceluiaşi zid 
.. e găseşte încadrată o uşă cu lm profil gotic evident 2. 

Aşadar, epoca de constTlwţie a primei cetăţi a fost în ultimul pătrar al veacului 
al XIV-lea 3, acesta fiind castrul pe care regele Sigi. mund îl va dona în H09 familiei 
lui V01CU-:- -

Arhitectul Moeiler a reuşit să identifice în linii mari prima cetate, care potrivit 
planului publicat de el are forma unei elipse. Din ea mai poate fi văzut şi a tăzi colţul 
nord-estic, unde zidul este întărit cu piatră de talie masivă. De altfel, grosimea acestui 
zid atinge 1,90 m, măsurat fiind în subsolul capelei unde a fost descoperit în vara anului 
1956 lm nou fragment din acest z id. Tot aici, în capelă a fost găsit într-lm sondaj arheologic 
şi pavajul unei încăperi din epoca primei cetăţi, rostul ei nefiind încă precizat. încăperea 
poate să fie dintr-un bastion dc colţ sau a unui t urn-locuinţă, ipoteze ce se vor verifica 
abia în cursul cercetărilor viitoare. Moeiler mai afirmă că pe locul actualei aripi :iVIatei, 
ar fi existat locuinţele elin getate. Fapt cert este că faimosul turn pictat dinspre noreI-vest 
se sprijină de colţul vechii cetăţi, ceea ce se poate observa uşo ' privind bastionul care se 
pare că este crăpat în două. însă, în realitate se disting bolţarii .masivi de piatră de aceeaşi 
structură ca şi cei elin colţ'tll sud-estic al cetăţii. Sistemul de construcţie a acestei cetăţi, 
structura zidurilor şi incinta primei cetăţi sînt probleme încă în studiu. Trebtue, de ase
menea, identificată poarta cetăţii, pentru că uşa profilată de care am pomenit, indicată de 
Moeiler ca intrare principală în cetate, fiind prea îngustă, şi  totodată aspectul ln'ofil uhu ei, 
ne face să credem că, ea era mai degrabă o uşă de interior. Credem că poarta primei cetăţi 
a. fost pe locul lmde se află astăzi a .. a-numitul turn vechi de poartă de pe aripa ră ăriteană 
a cetăţii, ipoteză ce trebuie de asemenea verificată prin săpături arheologice. 

Cetatea aceasta simplă, fără pretenţ ii, a fost donată în H09 cavalerului "\ oicu pentru 
meritele hu militare. Despre familia hu Voicu şi originea hu Ioan de H tmedoara există o 

hibliografie bogată şi foarte variată.. Prezentarea acestei probleme nu-şi are locul aici �, 
dar trebuie subl ini�t că actul de danie nu. se deosebeşte de altele similare ale aceleiaşi 

epoci, privind comitatul Hunedoant. El este o mărtmie în plus a fărîmiţării feudale a dome
niului regal de aici, o dovadă că o parte din cnejii l'omîni se transformă în nobili feudali ,  
în plină accepţitme a cuvîntulLu. între e i  este ş i  "\ oicu, tatăl hu Ioan d e  Htmedoara. 

Dar, pentru ţ inutul Hunedoarei, ca şi pent ru întreaga Transilvanie, o dată cu primele 
' [ ( :CeHii  elin veacul al XY -lea se i,eşte un alt factor care va determina construirea de noi 

1 HurmlL. aki, /2 pA02. Dinlr-un document din 1439 
(ibidem, p. 655) ştim că tot pe aici treceau şi negustorii 

cu sarea de la Ocna Sibiului prin Porţile de Fier, prin 

Banat şi de aici probabil la unu] din porturile de 
la D unăre spre Ungaria. 

2 Uşa aceasta a fost descoperită de aJ'hitectul 

Mtieller, vezi op. cit., p. 8.  

a Amintim şi următoaJ'ea observaţie filologică. 

I n  toale locurile unde pu terea regală a construit 

cetăţi, populaţia aulohtonă l1-a tradus numele nngu-

resc al cetăţii. S ufixul maghiar văr - cetale, ·a lr::l1l,

format i n  sufixul roruinesc oara, precedat de numele 

localităţii. C unoaştem astfel Ujvăr - Uioara, Szeges

văr - Sighişoara, Temesvar - Timişoara, şi tot astfel 

Hunyadvar - H unedoara. eL N. D I'ăga nu, op. cit., p .  

506. 
, PentJ'u această problem1i vezi ultima şi cea mai 

completă lucrare : Elekes L aj os, HLL/lyalli Jdnos [ I oan 

de Huned oara] , Budape ,ta, 1 952. 

(i 1 
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fortificaţii şi de întărire a celor vechi. Este vorba de pericolul otoman. î n  Ţara Haţegului, 
turcii apar pentru prima dată în 142 1 ,  cînd izvoarele vorbesc despre lupte cu tmcii sub 
castrul Haţeg1• 

Putem presupune - mai ales că invaziile turceşti se vor repeta - că nu mult 
timp după acest an au reînceput construcţiile la cetatea Hunedoara. Fiind proprietatea 
lui Ioan de Hunedoara, om cu o bogată experienţă militară, cîştigată în Italia, disptmînd 
de mijloace băneşti suficiente, cetatea a fost refăcută după toate regulile artei milital'e 
din acea epocă. Vechea construcţie este mărită, construindu-se încă un zid de incintă exte
rior. La cele patru colţmi se construieşte cîte un bastion, vizibil şi astăzi. Ele sînt cele 
două bastioane de pe latma de vest, cunoscutul tmn pictat la nord-vest şi tmnul numit al 
lui Capistrano, aflat la sud-vest. Din bastioanele dinspre sud şi est s-a păstrat numai 
partea inferioară pînă la machicoulis-mi, exteriorul acestor bastioane fiind restamat 
de către arhitectul J\'Ioeller înainte de primul război mondial. Cetatea avea două porţi 
fortificate cu cîte un turn pe latura de est şi pe cea de vest. Acum s-a construit şi faimoasa 
galerie şi bastionul Nje Boisa2, singma aripă din cetate păstrată nealterată din epoca 
construcţiilor de după 1421 . 

Unic exemplu în Emopa3 cînd unul din bastioanele de apărare din avanpostmi 
este legat de cetatea propriu-zisă printr-o galerie suspendată pe un pod masiv de piatră 
cu spaţiul între piloni, zidit, bastionul Nje Boisa este un exemplu tipic de construcţie 
militară din prima jumătate a secolului al XV-lea. Prevăzut cu machicoulis-mi şi cu baza 
zidului lărgită pentru ricoşet, bastionul are şi fente pentru tras cu arcul, dar şi melU'
triere, dovadă că în epoca construcţiei au început să se răspîndească primele arme de foc . 
Interiorul este auster ; cele cîteva camere simple cu uşi ogivale, lipsite de orice ornamen
taţie, arată limpede că ele nu au servit niciodată pentru locuinţă, ci au fost întotdeaunn, 
poziţii de luptă pentru ostaşi. Nu ştim cind a fost terminată construcţia acestei cetăţi, 
dar ea nu a dmat mult în forma aceasta, pentru că îndată ce stăpînul ei Ioan de Hune
doara a ocupat funcţii înalte în regatul Ungariei - culminînd cu aceea de regent - şi  
ţinînd seama d e  faptul c ă  ea n u  mai corespundea tacticii d e  luptă c u  arme d e  foc, cetatea n, 
fost hărăzită transformării într-un somptuos�castel, demn de înalta demnitate a stăpînului ei . 

Castelul în forma lui de astăzi a fost început în deceniul al cincilea din veacul n,l 
XV-lea. Atunci s-au construit aripa de vest, care cuprinde sala cavalerilor şi cea a dietei 
şi scara în spirală alătmată, iar pe latma de răsărit a incintei, capela. Din inscripţia aflată 
pe unul din cei cinci pilaştri care despart sala cavalerilor în două nave se ştie că lucrările 
s-au terminat aici în 1452. Iar dintr-lm document din acelaşi an, din 24 august, ştim C[L 
Ioan de Hunedoara a comandat la Viena pentru " lucrătorii noştri de la Htmedoara" 
1 2  butoaie cu 380 bucăţi de tablă ( lamin01'u m vulgo pleh)4. Că acum s-a construit şi capela 
şi aripa de vest este dovedit şi de faptul că în 1450 Ioan de Hunedoara a cerut papei 
l)rivilegiul de a construi o capelă in cast1'o H1tnod5, iar structlU'a zidmilor - pia,tră ame: 
teca,tă cu bucăţi de cărămidă - este aceeaşi la ambele corpmi de clădiri6 • 

1 HlIrmllZlllri, 12, p .  5 1 5  şi 517,  

2 Numele de Nje Boisa - nu te teme - se întiI

lleşte şi la Suceava şi la una din cetăţile (lin  cii sura 
V lInării, în sudul Banatului, cet:'iţi foarte puţin cunos
cute şi nicidecum studiate. 

3 O. Pipper, Bllrgenlmnde. ed. ,  I I I  l\Ilincben, 1 9 12, 
png. 258. 

4 Documentul este publ icn t în revistn "Tudom<1nyos 

6 2  

gylijtemeny", din 1 836, p .  46. 

5 P. Lukcsics, XV szazad pâpai olrleuelei [Diplome 

pnpale din sec. XVI, Budapesta, 1 938, voI. I I, p. 278, 

folosit după Balogb JoIăn, Az Erdely renaissollc" 

[ Renaşterea In Transilvania ] .  
S Aceeaşi structură a zidului poate fi observnlii  şi  

la biserica din Teiuş cliidită In 1 44D lol  ele Jon n  e le  
l Iunedoarn . 

, 
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Dar pentru a construi acest castel a fost sacrificat întregul sistem de apărare a 
vechii cetăţi militare. Pe aripa nordică au fost construiţi pilonii masivi care pornind din 
adîncul prăpastiei sprijină renumitele balcoane ale sălii dietei de la etaj . Această lărgire artifi
cială a suprafeţei de construit poate fi bine observată în subsolul sălii cavalerilor, ea consti
t uind o realizare tehnică deosebit de ingenioasă pentru veacul al XV-lea. Terenul a fost 
lărgit şi în partea de răsărit. în cmsul lucrărilor din capelă şi în timpul cmăţirii fîntînii 
s-a văzut că toată această parte a fost umplută cu moloz proveni t din alte construcţii mRi 
vec hiI vechiul nivel păstrîndu-se doar înspre nord, acolo unde este aşa-numita "groapă a 
lu'şilor". Pe terenul astfel cîştigat s-a clădit capela2, precum şi alte construcţii pe locul 
aripii  Bethlen. 

Construcţiile din etapa aceasta excelează prin ornamentaţia gotică deosebit de 
bogată şi foarte îngrijit lucrată, fiind printre cele mai frumoase creaţii ale sculpturii din 
acea epocă. Asemănarea unor elemente decorative - cum ar fi cele de la balustrada 
tribtmei capelei - cu motive ornamentale de la catedralele franceze, l-a făcut pe arhitectul 
Moeller să afirme că la Htmedoara au lucrat meşteri francezi. Deşi nu este exclusă această 
posibilitate, nu trebuie să sub estimăm aportUl meşterilor locali, contribuţie ce se poate 
de asemenea vedea. Este vorba de absida capelei, care în loc de a fi poligonală se termină 
la exterior într-tm colţ format din întretăierea a două zidmi. Potrivit părerii lui V. Vătă
şianu, această particularitate, întîlnită şi la biserica fostă greco-catolică din Hunedoara, 
şi la biserica din Bîrsău 3 ar fi un element inspirat din arhitectura locală romînească,4. 

Moartea lui Ion de Htmedoara în 1456 n-a întrerupt mtmca de construcţie la castel . 
în vremurile grele, care au tu'mat pentru familia Corvinilor, castelul este locuit de către 
soţia lui Ioan de Hunedoara, Elisabeta Szilagyi, aici fiind unul din centrele unde se 
tuzeau intrigile politice care aveau să-I aducă pe Matei Corvin pe tronul Ungariei. Lucră
rile de construcţie continuă şi în acest timp, simţindu-se de astă dată influenţa Renaş
terii italiene. Sub această înrîtu'ire se transformă aripa nordică, cunoscută sub numele' de 
aripa Matei şi al cărei caracter original a fost grav alterat de către restauratorii din 
veacul t.recut. 

Au fost construite aici, în timpul Elisabetei Szilagyi, două logii mari, tma la parter 
şi alta la etaj, orientate spre cmte. Cea de la parter, fiind închisă ulterior, creîndu-se în 
locul ei trei ferestre cu tm ancadrament gotic tîrziu. Logiile erau susţinute de un stîlp 
octogonal construit din cărămidă5, dar ceea ce era original la aceste logii a fost pictur3J lor. 

Din păcate, cea ma.i mare parte a frescelor care împodobeau pereţii a fost distrusă , 
dar se păstrează încă în logia de la etaj ctmoscuta frescă în care se povesteşte legenda ori
ginii lui I oan de Htmedoara. în bogata bibliografie referitoare la originea lui s-a contestat 
de multe ori autenticitatea şi mai ales contemporaneitatea frescei. Al.ttorii care nu recunosc 
vechimea ei argumentează că este imposibil ca o scenă frivolă ca aceea pe care o reprezintă 
picttua amintită să fie contemporană cu evenimentele premergătoare venirii la tron :t 
lui Matei Corvin. Or, tocmai în aceasta constă valoarea istorică a frescei. În luptele pentrn 
tron, adversarii lui Matei Corvin negau dreptul acestuia la domnie, printre altele şi pentrtt 
binectmoscutul motiv şi clin istoria ţărilor noastre că nu este "os de domn". Acestor aCll-

1 In umplutură s-a găsit  şi un capitel corintic de 

provenienţă romană. eL raportului de să])ătnri citat. 

2 1 e fapt, pe umplutură stă numai j umătatea d in
spre răsărit a capelei, pentru că pe locul capelei (jumă
tatea dinspre apus), aşa CUIll am arii t a t ,  a fost o alU 
const. ruc \ ic I l lai veche. 

3 Sat in comuna Hărău, raionul llia. 

4 V. V ătăşeallu, Caslellli Corvinilor din HllncdoaN1, 
in "Boabe de grîu", :lI1ul IV ( 1 933), nr. 7 (iulie), p.  
426. 

5 In construcţii le din llccastă epocă . -a in trebuinţnt  

mult căriimida. 
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Fig. 4. - Sala cavalerilor. 

Fig. 5. - Sala dielei. 
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zaţii li s.e răspunde că Ioan' de Hunedoara, tatăl lui Matei, a fost fiul regelui Sigismund 
cu o ţărancă din părţile Hunedoarei, pe nume Elisabeta l\Iărgineanu 1. Autorii aceştia au 
uitat însă că fiii naturali ai regilor aveau în evul mediu drepturi la curte, ocupînd diferite 
functiuni iar în istorie se cunosc multe cazuri cînd aeestia au ocupat tronul tatălui lor. 

, , ' 

La aceasta trebuie să mai adăugăm că în t impul Renaşterii, a cărei idei pătrund în acest 
timp în Transilvania, eri ta concepţia că bastarzii erau mai potriviţi pentru domnie decît 
copiii legitimi. Aşadar, rostul frescei făcută în timpul luptelor pentru domnie apare cît 
se poate de justificat. 

Pentru vechimea frescei trebuie să ţinem seama şi de mmătoarele considerente 
tehnice. Modul de execuţie şi maniera gotică în care sînt tratate figmile de pe frescă indică 
mijlocul veacului al XV-lea. Iar ca element arheologic trebuie să arătăm că tencuiala de 
s ub frescă are aceeaşi . tructm'ă ca şi la t oate celela,lte cono'trucţii din castel din epoca 
Elisabetei Szilagyi. 

După moda italiană , exteriorul cetăţii a fost pictat cu motive geometrice. Este 
cunoscut astfel renmnitul turn pictat - bastionul din colţul de nord-vest - acoperit 
în întregime cu rombmi de culoare roşie şi galbenă, peste care s-a pictat o mem'trieră miaşă. 
Motive geometrice se mai găsesc pictate ', i  pe bastionul dinspre est ( lîngă fîntînă) şi pe 
turnul de poartă de l}e aceeaşi latmă. 

Ceea ce caracterizează lucrările din această perioadă este trecerea de la gotic la 
renaştere, deosebit de elocvent fiind în aceastl privinţă portalul arcuit în semicerc şi cu 
profil gotic prin care se intră azi în sala clietei 2. 

Construcţiile se încheie, se pare, în j mul anului 1480, an ce mai putea fi citit în 
secolul trecut deasupra porţii principale 3. Clădit în cmsul llllui secol, castelul de la Hune
doara prezintă adunate la un loc toate elementele gotice, de la primele influenţe - muchiile 
gotice pe uşile de la prima cetate, elemente de gotic raionant în sala cavalerilor şi capelă 
şi terminîndu-se cu chenarele în acoladă ale goticului tîrziu de pe faţada dinspre curte 
a aripii Matei. Toate construcţiile ulterioaloe, din veacul al XVII-lea şi al XIX-lea, nu vor 
contribui decît la alterarea valorii arhitectmale şi artistice a castelului gotic original.  

în decm'sul acestui secol, castelul este sediul unui imens domeniu, proprietatea 
Corvinilor, tra,nsformat în 1481 în comitat, fiindu-ne cunoscut şi numele cîtorva castelani 
care administrau acest domeniu. D upă moartea lui fatei COl'vin, întreaga avere - deci 
domeniul şi castelul - revin lui I oan Corvin, fiul său. După moartea prematmă a acestuia, 

oţia lui, Beatrix Frangepan, se căsătoreşte cu George de Brandebmg, întreaga avere 
intrînd în posesia acestuia după stingerea familiei Corvinilor, prin moartea hu Cristof, 
fiul lui Ioan Corvin, în 1493 şi a surorii hu, E lisabeta, în 150 7 .  

Este important de amintit c ă  în vremea aceasta, l a  curtea văduvei Beatl'ix de la 
Hunedoara îşi petrece copilăria şi viitorul cardinal 1VIartinllzzi, care va juca un rol impor
tant în istoria Transilvaniei din veacul al XVI-lea4• 

George de Brandebmg vinde întreg doineniul falniliei de E nning. Pe.ntm acesta s-a 
deplasat la H unedoara, unde a încărcat în căruţe întreaga avere mobilă a castelului, luînd 
cu el şi toată arhiva cal'e, în secolul trecut era depozitată la Ansbach , în Germania, parte 

1 Porlul Elisabetei ;\liirgineanu din frescă esle 
acelaşi ca al femeilor pădu.renilo� din zilele noaslre. 
Desigur că atunci cind se va trece la restaurarea frescei 
şi aceasta intr-un ultim stadiu al luerărilor de restaurare. 
ea va oferi un bogat material de studiu. 

; - c. 1 9 0 9  

� Vezi Balogh Jolan, ()p. cil o ,  p .  30. 
3 eL W, Schmidt, Die Slammburg der Huniade im 

Siebenbllrgen, Sibiu, 1865, p. 2 1 .  
• P"ay, Anale, V ,  270. 
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din ea fiind transferată apoi la Viena. Din această arhivă n-au fost publicate decît acele docu
mente care se referă la politica lui Ioan de Hunedoara şi Matei Corvin. 

Familia Enning, cunoscută mai bine sub numele de Torok, a stăpînit castelul în 
tot cursul veacului al XVI-lea, pînă la stingerea ei. 

Este interesant · de menţionat că în anul confirmării vînzării, 1526 (vînzarea s-a 
făcut în 1518), sînt pomenite şi ateliere de prelucrare a fierului 1,  aflate pe teritoriul dome
niului, iar minele trebuie să fi fost exploatate cu mult înainte, avînd ştiri despre aceasta 
din secolul al XV-lea 2. 

Dintre membrii familiei Torok, mai cunoscut este Valentin Torok, unul din principalii 
protagonişti ai vieţii politice ardelene în timpul lui Zapolya, şi unul din regenţi în timpul 
minoratului lui Ioan II Zapolya. Pentru istoria castelului Hunedoara este importantă 
activitatea lui politică dinainte de 1535, cînd Valentin Torok era de partea austriacilor. 
Ca urmare a acestei politici, castelul de la Hunedoara este atacat de ost;tşii lui Zapolya, 
conduşi de Czibak, care incendiază cetatea. 

între ceilalţi stăpînitori ai castelului din familia Torok, amintim pe un alt VareD.tin 
'Iorok, strănepotul primului, cunoscut în istoria literaturii maghiare, ca un prieten al 
artei. în vremea lui (a doua jumătate a secolului al XVI-lea) îşi petrece multă vreme la 
Hunedoara poetul cronicar Sebastian Tinorly. 

Un alt membru al familiei Torok, Stefan Torok, unchiul lui Valentin Torok de mai 
sus, a jucat un rol politic în timpul lui Bathori şi Mihai Viteazul. în vremea lui, Hune
doara este atacată şi distrusă de către oştenii lui Mihai Viteazul, dar documentul din 6 
august 1600, care relatează aceste fapte, nu vorbeşte decît de oraşul Hunedoara 3. Nu 
cunoaştem nici o mărturie dacă şi castelul a fost distrus cu această ocazie. 

Stefan Torok zălogeşte în 1605 d omeniul Hunedoara ( ce cuprindea în acea vreme 
40 de sate) lui Gabriel Bethlen pentru suma de 12 000 de galbeni. La moartea lui, stăpînă 
a castelului rămîne sora acestuia, Ecaterina Torok, amanta principelui Ardealului Ga
briel Bathori. Acesta răscumpără de la Gabriel Bethlen castelul Hunedoara, dîndu-i 
în schimb oraşul Aiud, iar domeniul îl dăruieşte iubitei sale, Ecaterina. Desigur că faptele 
n-au decurs chiar aşa de simplu, ele provocînd nenumărate dispute între cei doi protago
nişti, Gabriel Bathori şi Gabriel Bethlen4• Prin rolul pe care l-a j ucat în istoria politică a 
Transilvaniei la începutul secolului al XVII-lea, Ecaterina Torok a fost una din figurile 
feminine interesante ale istoriei Transilvaniei. 

La moartea ei, întreaga avere intră, . după vechiul drept feudal, în stăpînirea coroanei 
<ţeţinută chiar de Gabriel Bethlen. Acesta, deşi posesor a numeroase domenii în tot Ardealul, 
îşi alege pentr'u s(;urtă vreme Hunedoara ca reşedinţă a sa şi de aceea întreprinde mari lucrări 
de transformare a castelului. Principalele construcţii din vremea lui sînt aşa-numita aripă 
Bethlen, pe latura de răsărit a castelului cu ferestrele orientate spre oraş şi cetatea husarilor 
de pe malul stîng al Zlaştiului. Alături de arţpa răsăriteană el construieşte un uriaş bastion 
rotund - bastionul alb - el esfiinţînd astfel poar'ta de intrare din această parte, şi constru-

1 "Locum ferri lodinne Thulia prope rivulum 
Fejerviz in ieri/oria possessionis Birtz", iar mai departe 
"donans . . .  ui idem Caspar (Gaspar Enning) ei sui 
haeredes . . .  in eodem montem et sitva minerarum lerri 
et ad dictam lodinam prout necesi/as exposiulaverit 
portare facere possint". Publicat de W. Schmidt, 
op. cit., p. 25. 

2 Csănki intr-o comunicare ţinută la Deva in 1 887 
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citează u n  document din 1493, i n  care s e  face menţi
unea despre : "montane lerri de Hunyad". Vezi "Sza
zadok", 1 887, anexa : A mag. Tori. Tdrsulai . . .  kirtin · 
dullisa [Excursia . .  . societăţii istorice maghiare! , 
p. 1 6, nota 8. 

a Hurmuzaki, voI. I V , p. 104. 

4 Pentru amănunte vezi W. Schmidt, op. ciI., 
p. 29 şi urm. 
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ieşte un alt pod pe piloni de cărămidă, prin care se asigura legătura cu oraşul. Pe 
latura de nord se construieşte terasa denumită impropriu bastionul muniţiilor. 

Ceea ce este mai grav e că în epoca aceasta a fost distrusă sala dietei, capela. fiind 

şi ea degradată. în sala dietei au fost scoase coloanele, iar încăperea compartimentată în 

trei camere, construindu-se şi un etaj . Urmele zidurilor despărţitoare şi a bîrnelor sînt şi 

astăzi vizibile. Cele trei camere cunoscute din urbariul lui Bajoni din 1681 t, cu numele 
de camerele doamnei, domnului şi sufrageria au fost împodobite cu stucatură, acest sistem 
de decoraţie fiind caracteristic epocii Bethlen la Hunedoara. Sufrageria a fost împodobită 
cu portrete ale principilor domnitori contemporani cu Bethlen. Astăzi, din medalioanele 
complet distruse, abia se pot identifica cîteva portrete care se pare că reprezintă nobili 
şi suverani din sec. XVII. între ele s-a afirmat mult timp, şi se mai afirmă, fără vreun 
temei sigur că ar fi şi portretele lui ;Matei Basarab şi Vasile L'UP'U. Cercetările în curs 
vor lămu.ri în ce măsură este exact acest lucru. Medalioanele s-au distrus în secolul 
trecut, după incendiul din 1854, cînd s-a clădit un acoperiş provizoriu sub aceste 
portrete. Expuse peste UD deceniu la intemperii, ele s-au deteriorat. 

Sala cavalerilor a fost transformată în magazie, iar capela, aşa cum s-a amintit, 
degradată. Ca să se asigure accesul din noua clădire de pe latura răsăriteană în aripa Matei, 
constructorii lui Gabriel Bethlen n-au pregetat să desfacă bolţile originale ale capelei go
tice şi să construiască altele stîngace, mult mai jos, tăind astfel şi ferestrele. Caracteristic 
pentru zidurile construite în această epocă este faptul că se întrebuinţează piatra profi
lată rămasă de prisos de la sala dietei şi capelă. Piatră de aceasta profilată poate fi găsită 
pînă şi la biserica reformată de lîngă castel, construită cam în aceeaşi epocă. 

Urmaşii lui Gabriel Bethlen, nepoţii săi de frate, Stefan şi Petru, continuă lucrările 
începute de unchiul lor. După moartea lor, castelul trece în proprietatea surorii lor, Eca
terina, căsătorită cu David Zolyomi, care a uneltit la Poartă împotriva lui Rakoczi, fapt 
pentru care a fost închis de către acesta în cetatea Kovar, unde l-a urmat şi soţia lui z. 

De la moartea acesteia, în 1666 a început un lung proces pentru revendicarea dreptului 
de proprietate asupra castelului şi a domeniului. Fiul lui David Zolyomi, Nicolae, reven
dică proprietatea de la Apafi. Acesta din urmă confiscase castelul de la Emeric Tokoli, 
ce-l ocupase între timp, pentru că era înrudit cu familia Bethlen. Procesul a continuat 
între Tokoli şi Apafi, cîştigînd acesta din urmă printr-un schimb 3. Din aceşti ani cunoaştem 
primele urbarii ale domeniului Hunedoara. Un inventar foarte amănunţit face castelanul 
Bajoni pentru stăpînul său Emeric Tokoli, în 1681. Pe lîngă faptul că multe din datele 
furnizate de el ajută astăzi la restaurare, din inventarul său aflăm că bogatul domeniu al 
Hunedoarei cuprindea la acea dată două oraşe, 31 de sate şi 14 predii cu 613 sesii, din care 
532 sînt sesii de iobagi, mine de fier, animale de povară etc.", 

Este interesant şi actul din 1685, prin care delegaţii lui Mihai Apafi au preluat 
castelul cu tot ce ţine de el de la "necredinciosul Tokoli". După o descriere sumară a caste
lului, care nu egalează pe cea a lui Bajoni, sînt enumerate bunurile. Din acest document 
reiese importanţa minelor de fier menţionate imediat după castel, înaintea oraşelor. După 
cum se vede din document, la mine lucrau iobagi, dar, din păcate, instalaţiile acestor mine 
pe care documentul le cuprinde, lipsesc în textul publicat5• 

1 Bajoni, lnvemarum omnium bonorum . . . , 
publicat de Arăny, op. cit. 

I Familia Zolyomi va locui tn aripa de sud a caste
lului, pe care o şi amenajează In acest scop. 

3 Lista exactă a proprietarilor a fost mtocmită m 

1722 de către autorităţile austriace. Arhivele Statului 

Deva. Fond. ComitatuJ Hunedoara, pachet. 3. 
4 Schmidt, op. cit., p. 43. 

5 "Szăzadok", nr. 4 din 1Ş69, p. 209 şi urm. 
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Din 1 722 stăpînesc aici austriacii. Ei instalează în castel sediul administraţiei miniere 
şi locuinţele funcţionarilor. Aceştia fac o serie de reparaţii cmente 1, iar sub îngrijirea 
francisca,nilor stabiliţi între timp la Hunedoara, capela. este redată cultului catolic. Acum 

Fig. 6. - Capela (interior) inainte de re�taurare. Vedere dinspre răsărit. 
Intrarea, corul cu baluslrada şi stllpU de susţ inere. 

se aşează aici portretul călugărului franciscan Capistrano sanctificat la. sfîr.;itul veacului 
al XVII-lea. 

în timpul răscoalei din 1 784, la Hunedoara s-a refugiat întreaga nobilime din comi
tatul Zărandului şi al Hunedoarei. "Mai mult de 3 .000 de persoane de ambele sexe se află 

1 Urbariul (lin 1 7 4 5, puullcat de W. Schmidt ,  op. cit., p. 53. 
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Fig. 7. - Castelul Hunedoara tuainte de Incendiul din 1 854. 

Desen executat de Carol Pop de Szatmâl'Y· 

I ... � ...... ""�""�"U'0..LI ___ ""IO ___ ...J1PL-__ ....J� m 
D 

N.0 LeG E N DA : 
mmm ZIDURILE CETĂT" DIN SEC.XIV. 
C PRIMA C[lATE A LUI I OAN 

DE HUNIADE • 
� A DOUA CONSTRUCTIE A lUI 

IOAN DE HUNIADE • •  
c::::J CONSTRI.ICŢ!I �EC.)(VII . 

URNUL NEBOI 5A .  

Fig. 8 .  - P lanul general a l  caslelului d e  la I IuLledoara. 
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în castel şi avutul lor adus spre păstrare depăşeşte 100.000 de florinţi", se spune într-un 
raport oficial \ iar dintr-un alt raport din aceeaşi vreme aflăm că ţăranii care urmau să 
atace castelul s-au adunat la Peştiş, dar au fost risipiţi în timpul unei petreceri de către 
trupa de la castel. . 

Călătorii care trec pe aici, începînd din secolul XIX-lea, descriu cu tot.ii frumuseţea 
artistică a castelului, însă toţi notează starea de decădere în care se afla clădirea. Aus
triacii au transformat sala cavalerilor în depozit de fierărie, fapt ce se poate vedea şi pe 
unul din desenele executate la Hunedoara de către Carol Pop de Szathmari. 

După unele reparaţii sumare executate în 1817 ,  castelul este lovit de trăznet după 
cîţiva ani şi distrus parţial. în 1854, în noaptea de 13 aprilie, castelul a fost distrus defi
nitiv de un puternic incendiu. 

Părăsit, castelul urma să aibă soarta cetăţii Deva, dar este meritul lui Ludovic 
Arânyi care într-o descriere amănunţită a castelului, publicată în 1869, face cunoscut 
valoarea deosebită a clădirii. 

Restaurarea o dată începută a pornit pe un drum greşit. Arhitectul Steindl voind să 
transforme bătrîna cetate într-un castel regal în care "să îmbine farmecul medieval cu con
fortul secolului al XIX-lea" alterează profund caracterul original al cetăţii. El construieşte 
galeria din faţa aripii Bethlen şi acoperişul actual şi ce este mai grav a modificat planul 
original al aripii Matei. 

tn cele din urmă, lucrările sînt reluate de Moeller în 1907, dar sînt întrerup te de 
primul război. Moeller şi-a concentrat toată atenţia să înlăture profanările lui Steindl 
şi a altora de la aripa Matei, a consolidat unele ziduri, dar n-a apucat să execute lucrările 
de bază :pentru restaurarea castelului de la Hunedoara. 

Lucrările reluate în 1956 au pornit de la concepţia că prin restaurarea monumentului ,  
s ă  s e  pună î n  valoare toate bogăţiile sale artistice. Proiectele de restaurare s e  execută numai 
după amănunţite cercetări la care participă arhitecţi, arheologi, istorici şi istorici de artă. 
Există astăzi toate pre�sele ca restaurarea castelului Hunedoara să fie desăvîrşită, 
evitîndu-se greşelile din trecut, urmînd ca în cîţiva ani să se adăpostească aici un mare 
muzeu potrivit unui oraş nou renăscut în era noastră socialistă 2. 

XYHE1l0APCKHlII 3AMOK 

KPAŢKHlII HCTOPH4ECKH lII 04EPK 

(I<PATI<OE CO,UEP)KAHI1E) 

XYHe.n.oapCKaH KpenocTb oblJla B03.ll.BHrHYTa B nOCJle.ll.HeH qeTBepTH X I V  BeKa H a  
MeCTe, HCKJlIOQHTeJlbHO ooraTOM apXeOJlOrHQeCKHMH CJle.ll.aMH. O HeH BnepBble ynoMHHaeTCH 
B O.n.HOM H3 .n.oKYMeHToB 1 399 rO.ll.a ;  B 1 409 r0.ll.Y OHa ObIJla no.n.apeH a KOpOJleM C H fH3 -
MYH.n.OM KaBaJlepy BOHKY, OTIIY HoaHa .n.e Xyne.n.oap3 3a BOHHCKY� .ll.OOJleCTb. 

1 1. Lupaş, Patru rapoarte oficiale privitoare la 

Ilituaţia regiunii miniere in timpul răscoalei ţăranilor 

din Transilvania la 1 184, Bucureşti, 1936. 

2 Articolul de faţă a fost redactat tn primăvara 

anului 1957. Intre timp lucrările de restaurare ş i  

implicit cele d e  cercetare la castelul d e  l a  Hune-
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doara au continuat. Astfel capela a fost restaurată, 

lucrările fiind avansate şi la aripile Matei şi Bethlen. 

S'a Intocmit proiectul de restaurare pentru sala 

diieLei. Ma!erialid documentar acumulat, urmeazăsă 

fie sintetizat Intr-o lucrare monografică. 
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CASTELUL DE LA HUNEDOARA. 

OO,ll. yrpo30H OTTOMaHCKOH OnaCHOCTH (npHCYTCTBHe TypOK OTMelJaeTCH B XauerCKOM 
Kpae ern.e B 1 42 1  ro,ll.Y) 3Ta nepBaH KpenocTh 6blJla nepecTpoeHa l1oaHoM ,ll.e XYHe,ll.Oap3 
COrJlaCHO BceM npaBHJl aM TOr,ll.aUIHerO BoeHHoro H CKyccTBa. bhlJla B03Be,ll.eHa ew.e O,ll.Ha 
BHellIHHH KpenoCTHaH CTeH a ,  YKpenJleHHaH H a  yrJl ax 6acnWHaMH ( cpe,ll.H KOTOPbIX FI Fl3 -
BeCTHaH pacnFlCHaH 6allIHH ) , a TaK)!{e raJlepeH FI 6aCTFlOH H Fle bOHca, e,ll.FlHCTBeHHaH lJaCTh 
H3 3Toro pH,ll.a CTpoeHFlH, coxpaHFlBllIaHCH ,ll.O HacToHw.ero BpeMeHH. B CKope, npH6JlFl3 H
TeJlhHO B nepHO,ll. 1 440- 1 450 rO,ll.OB, npOH3BO,ll.HTCH HOBble 3HalJFlTeJlhHhl e  cTpOFlTeJlhHhle pa-
60ThI ,  BCJle,ll.CTBHe KOTOPhIX KpenocTh TepHeT CBOH BoeHHbIH xapaKTep H npeBparn.aeTcH B 
POCKOllIHbIH 3 a MOK, ,ll.OCTOHHhIH KpynHhlx nOJl HTHlJeCKHX ,ll.OJl)!{HOCTeH ( H3 KOTOPbIX BblcrneH 
6bIJlO pereHTcTBo) ,  KOTOPbIX ,ll.OCTH r  ero BJla,ll.eJleu:. Tor,ll.a )!{e 6bIJlO nocTpoeHo 3ana,ll.Hoe 
KPbIJlO C 3 aJlOM KaBaJlepOB H C 3 aJlOM ,ll.H3TbI , a TaK1Ke KaneJlJla ;  Bce 3TH nOCTpoHKH 3 a 
MelJaTeJlhHbI cBoeH rOTHlJeCKOH, FlCKJllOlJFlTeJlhHO 6oraToH FI xY,ll.O)!{eCTBeHHo BhIllOJlHeHHOH o p 
H aMeHTaUFleH. 

O ocJle cMepTFI l10aHa ,ll.e XYHe,ll.Oap3 ( 1 456) ero B,ll.OBa EJlFl3a6eTa CFlJl am npo
,ll.OJl)!{aeT pa6oTbI, H3 KOTOPbIX caMbI MFI rJl aBHbIMH HBJlHIOTCH Fl3MeHeHFlH, n pOFl3Be,ll.eHHble 
B ceBepHoM KpbIJle ( KpbIJlO MaTeH), B KOTOPOM H aXO,ll.HTCH ,ll.Be JlO,ll.)!{FlFI, YKpallIeHHhle q>pec
KaMFI ( cpe,ll.FI KOTOPhIX Fl3BeCTH aH q>pecKa, Fl306pa)!{alOrn.aH JlereH,ll.Y npOFl CXO)!{,ll.eHFlH MoaHa 
,ll.e XYHe,ll.Oap3) . ':hFl p a60TbI xapaKTepHbI BJlFlHHHeM FlTaJlhHHCKOro B 03 pO)!{,ll.eHFlH;  COrJlaCHO 
FlTaJlhHHCKOH MO,ll.e TaK)!{e p a,cnFlcaHbI reOMeTpFllJeCKHMFI MOTFlBaMFI FI BHellIHFle CTeHbI 
3aMKa. P a60Tbl 3aKaHlJHBalOTCH OKOJlO 1 480 rO,ll.a ,  npFl6JlFl3F1TeJlhHO lJepe3 CTO JleT nOCJle 
FIX H alJaJl a.  b OJlhllIOe 3 HalJeHHe XYHe,ll.OapCKOro 3 a MKa COCTOFIT B TOM, lJTO TaM MO)!{HO 
BCTpeTFlTh co6paHHhle BMeCTe Bce nOCJle,ll.OBaTeJlhHble q>OPMbl rOTFllJeCKOrO Fl CKYCCTBa. 

B 3TOT nepFlO,ll. BpeMeHH B03HHKaeT H orpOMHoe nOMeCThe, n pHHa,ll.Jle)!{arn.ee P0,ll.Y 
KOPBHHOB, npeo6pa30BaHHoe B 1 48 1  ro,ll.Y B KOMHTaT ( rpaq>cTBO) . OocJle cMepTH MaTeH 
KopBFlHa,  a 3 aTeM H MoaHa KopBHHa, Bce 3TO FlMyrn.ecTBo nepeXO,ll.HT nYTeM np0,ll.a)!{H B 
co6cTBeHHocTb po,ll.a TepeK, KOTOPblH BJla,ll.eeT HM B TelJeHHe XVI BeKa, a 3 aTeM pO,ll.a 
beTJleHoB. fa6pHeJlh b eTJleH npe,ll.npHHHMaeT HOBble CTpOHTeJlbHhle pa60Tbl B 3 aMKe, BCJle,ll.
CTBHe KOTOPhlX 6blJlFl nepe,ll.eJlaHhI FI pa3pYllIeHbI OlJeHb MHorFle Fl3 npe,ll.bI,ll.yrn.FlX rOTFllJeCKX 
nOCTpoeK. OT n OTOMKOB fa6pFleJlH beTJleHa XYHe,ll.OapCKFlH 3 a MOK FI nOMeCThe nepellIJlFl 
nOCJle,ll.OBaTeJlhHO K p0,ll.aM 30JlFlOMFI, TOKOJlFl FI Anaq>q>H FI, HaKOI.reu:, B 1 7 1 2  ro,ll.Y CTaJlFl 
aBcTpHHCKOH co6cTBeHHocThlO . 

CJlYlJaHHO Fl CnOJlHHeMhle BOCCTaHOBHTeJlhHble pa60Tbl He MOrJlFl npe,ll.oTBp aTFlTb 3aMOK 
OT nOCTeneHHoro pa3pYllIeHFlH, a B 1 854 ro,ll.Y OH 6bIJl OKOHlJaTeJlhHO YHHlJ/fO)!{eH no)!{a
pOM. E ro 0pHrH HaJlhHblH xap aKTep n pFl pecTaBpaU:HFI B KOHu:e npouTJloro BeKa H e  6blJl 
C06JlIO,ll.eH.  B 1 907- 1 9 1 4  ro,ll.ax OH 6blJl CHOBa BOCCTaHOBJleH. BoccTaHOBFlTeJlbHble pa 6oTbl, 
B0306HOBJleHHble B 1 956 ro,ll.Y Ha HaYlJHblX OCHOBax, npeCJle,ll.YIOT BOCCTa HOBJleHFle FI BbIH
BJleHFl e  Bcex XY,ll.O)!{eCTBeHHbIX 60raTCTB naMHTHFlKa. 

OBb51CHEHHE PHCYHKOB 

PHC. 1.  - 06�HH BUA. 

PliC. 2. - BopOTa B CTt'He nepBOH RpenOCTH. 

PUC. 3. - BawHSl Hue BoHca. 

Pac. 4. - Ban I<aoanepoB. 

Pac. 5. - 3an AueTbI. 

PJfC. 6. - I<anenna (RHTepbep) AO peCTaopa!ţHIf. BuJl, C OOCTOKa. BXOA, XOPbl C 6anlOCTpaAOH o 
CTon6b1 onopLJ. 

Poc. 7. - XyueAoapcKuH BaMOK AO nOlKapa 1 854 ro�a. PHCYHOK I<apona nona Ae CaTMapo. 

PHC. 8. - 06lIţBH nnau XyueAoapc�oro aaMKa. 
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O. VELEBCU 

LE OHÂTEAU DE HUNEDOAHA . 

BREF APERQU HISTORIQUE 

(RESUl\I E) 

La forteresse de Hunedoara fut M.ifiee dans le del'nier quart du XIVe siecle, dans 
une region particulierement ricne en yestiges archeologiques. Son nom apparaît pour 
la premiere fois dans un document de 1399. Le roi Sigismond en fit don en 1409 au cheva
lier Voicu, pere de Jean de Hunedoara, en recompense de ses faits d'armes. 

Sous la mena ce du peril ottoman (les Turcs sont signales des 1421 dans la region 
du Haţeg), Jean de Hunedoara reconstruit la forteresse selon les regles de l'art' militaire 
de l'epoque. TI fait eriger une nouvelle enceinte, flanquee de bastions aux angles (l'un d'eux 
est la celebre «tour peintel}), ainsi que la galerie et le bastion «Nje Boisa)), seule portion 
demeuree intacte jusqu'a. nos jours. Bientot cependant, entre 1440 et 1 450, de nouveaux 
et importants travaux sont entrepris. TIs font perdre a. la forteresse son caractere mili
taire et la transforment en une somptueuse residence, digne des hautes fonctions de son maître, 
eleve au rang de regent du royaume de Hongrie. O'est de cette epoqe que datent 
l'aile Ouest, la Salle des Ohevaliers et celle de la Diete, ainsi que la chapelle, ouwages 
remarquables par la richesse et l'execution particulierement soignee de leur ornementation 
gothique. 

Apres la mort du heros ( 1456), sa veuve, Elisabeth Szilagyi, poursuit les travaux 
qui avaient ete commences. Les plus interessantes de ces nouvelles constructions sont 
celles de l'aile Nord, dite «aile de Mathias», avec ses deux loggias ornees de fresques, 
dont Pune, bien connue, a pour sujet la legende des origines de J ean de Hunedoara. Oes 
constructions se ressentent tout particulierement de l'influence de la Henaissance italienne 
et c'est egalement la maniere italienne qui inspire les motifs geometriques de la peinture 
exteriem'e du château. Les travaux avaient dure un siecle environ, lorsqu'ils s'acheverent, 
aux environs de l'an 1480 et, ce qui fait precisement le grand illteret du château de Hune
doara, c'est .qu'on y trouve reurues toutes les formes successiyes du gothique. 

Dans l'intervalle, un immense domaine avait ete constitue. TI appartenait aux 
OOl'vin et fut erige en comte en 1481. Apres la mort de Mathias Oorvin, puis apres celle de 
J ean OOl'vin, ţous ces biens furent vendus il. la familie Torok, qui en conserva la propriete 
pendant tout le XVle siecle. Le domaine passa ensuite il. la familie Bethlen. Gabriel Bethlen 
entreprend il. son tom la restauration du château, transformant et detruisant une partie 
des constructions gothiques anterieures. Des descendants de Gabriel Bethlen, le château 
et le domaine de Hunedoara passent successivement aux families Zolyomi, Tokoli, Apafi 
et, finalement, en 1722, a la Maison d'Autriche. 

En depit de reparations occasionnelles, le château se degrade peu a. peu. Un incendie 
le detruit entierement en 1854. TI fut restaure vers la fin du XIXe siecle, sans nul respect 
pour son caractere original. Une seconde restauration eut lieu de 1907 a. 1914. Les travaux 
ont ete repris en 1956 sur une base scientifique, avec le souci de faire reYiwe et de mettre 
en yalem' toutes les beautes artistiques du monument. 

EXPL ICATION DES F I G URES 

Fig. 1 .  - Vue d'ensemble. 

Fig. 2. - Porte pratiquee dans le mur de la premiere forleresse. 

Fig. 3.  - La tom Nje Boisa. 

Fig. 4. - Salle des ehevaliers. 

Fig. 5. - Salle de la Diele. 

Fig. 6. - Interieur de la chapel le (aval l l  la re� l a u ra l i o ll). Vuc du cole Est. Enlrcc, ba.1ustrade el piliers de 

soultmement du ehreur. 

Fig. 7. - Le chăteau de HU llcfloara ava n t  I ' : nce n d ie de 1 85 1 .  Ucssin e xecute par Carol Pop de Szalmary.  

Fig. 8. - Plan general du châlcau de Hunedoara. 
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