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Abstract
This paper presents the weekly reports sent by the Venetian ambassador to the
Habsburg Empire, Alvise Molin, on the events in the summer of 1606 that led to the
conquest of Oradea by the Ottomans. News of Oradea fall into the hands of the Ottomans
and its immediate consequences have been submitted by Alvise Molin from 9 September
1660 to 22 January 1661. From this reports we can find out also the opinions of the
ambassador about the passive attitude of the Habsburgs, Molin continuind during its
official mission to militate for a military intervention of the Imperials in Transylvania.
The letters regularly sent by the ambassador to the Venetian authorities hosted
in the fund Senato Secreta in the Venetian Archives, provides new evidences about a
tumultuous period in the history of Transylvania in the seventeenth century. They attest,
however, the level of knowledge of the realities of this part of Europe by the central
authorities of the Republic of St. Mark, concerned that the Turks should be involved as
much as possible on the Transylvanian front.
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Raporturile dintre Austria şi Imperiul Otoman s-au deteriorat pe parcursul secolului
al XVI-lea, mai ales după dezmembrarea Regatului Ungariei în urma victoriei decisive a
otomanilor din 29 august 1526 de la Mohács, dar şi ca urmare a alianţei stipulate între
regele Franţei, Francisc I, şi sultanul Soliman Magnificul. După încheierea tratatului de la
Zsitvatörök din 1606, conflictele dintre habsburgi şi Poartă s-au limitat la confruntări de-a
lungul frontierei ungureşti. Cele două puteri care luptau pentru controlul Europei Centrale
au fost antrenate, până pe la 1600, în rezolvarea altor probleme grave: habsburgii au fost
implicaţi în Războiul de Treizeci de Ani, încheiat prin tratatul de la Westfalia din 1648,
în timp ce Imperiul Otoman intra în războiul împotriva Persiei1, dar a avut de înfruntat şi
probleme interne, care au provocat criza autorităţii centrale, încheiate în 1656 odată cu
venirea la putere a marelui vizir Ahmed Köprülü. Un prim obiectiv al relansării activităţii
militare şi politice a Porţii a fost Republica veneţiană, care, după un lung şi dificil război
ce a durat un sfert de secol, între 1645 şi 1669, a trebuit să cedeze insula Creta2. Un alt
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obiectiv al noii politici expansioniste a otomanilor a fost Transilvania, principat autonom
aflat sub jurisdicţia Porţii, care, în prima jumătate a secolului al XVII-lea, a reuşit să se
afirme pe plan internaţional. Profitând de o conjunctură politică favorabilă, principatul
aflându-se la interferenţa pretenţiilor de hegemonie ale habsburgilor şi otomanilor3, Gabriel
Bethlen şi Gheorghe Rákóczy I au intervenit în cadrul Războiului de Treizeci de Ani4, şi
astfel Transilvania a fost inclusă în tratatul de pace de la Westfalia. Eşecul expediţiei lui
Gheorghe Rákóczy al II-lea din 1657 în Polonia, pentru a obţine coroana acelui stat, fără a fi
beneficiat de permisiunea sultanului, a avut drept consecinţă campaniile militare succesive
ale otomanilor cu scopul de a bloca orice ameninţare la adresa intereselor strategice ale
Porţii în Europa Central-Estică. Marea campanie pentru pedepsirea principelui Gheorghe
Rákóczy al II-lea a debutat în primele zile ale lunii august 1658, dar otomanii nu au reuşit
să-l neutralizeze, chiar dacă l-au impus pe tronul transilvănean pe Acaţiu Barcsay. De fapt
Oradea a rămas sub controlul lui Rákóczy, care a reuşit să convingă Dieta să-l aleagă din
nou principe, astfel că otomanii au reluat acţiunile militare5. Rákóczy a fost grav rănit în
bătălie, la 22 mai, pe câmpul dintre Gilău şi Floreşti, şi a murit la Oradea în 7 iunie 1660.
Trupele otomane sub conducerea lui Köse Ali Paşa au sosit la Oradea în 13 iulie, şi începând
din 15 iulie au făcut presiuni pentru ca să li se predea cetatea. În aceeaşi zi locuitorii au
trimis o persoană să ceară ajutor palatinului Ungariei şi împăratului, având în vedere că
din partea principatului nu puteau nutri vreo speranţă, deoarece principele Acaţiu Barcsay
fusese capturat de către turci. Întrucât au refuzat să renunţe la cetate, începând din 16 iulie
otomanii au supus-o asediului6.
Ca urmare a schimbărilor politico-militare survenite în zonă începând cu a doua
jumătate a secolului al XVI-lea (căderea Budei în august 1540 şi a Timişoarei în 1552,
devenite mai apoi paşalâcuri), cetatea Oradea, care rezistase asediilor otomane din 1474 şi
1598, a fost consolidată potrivit nevoilor epocii. După integrarea în graniţele Principatului,
principii Transilvaniei au angajat arhitecţi militari italieni, care au edificat noua cetate
pentagonală cu bastioane în colţuri şi şant cu apă, în două faze, respectiv între 1569
şi 1598 zidul intern al cetăţii, iar între 1618 şi 1650 castelul cetăţii. Noua fortificaţie a
înconjurat-o complet pe cea medievală, aceasta având plan pentagonal cu bastioane în
cele cinci colţuri. Poligonul de bază avea latura de 160 de metri, curtinele aveau 100
de metri lungime, flancurile bastioanelor 60 metri, erau „urechi rotunde”, şanţul din faţa
bastioanelor avea o lăţime de 50 de metri. Prin urmare, în ansamblu său opera se prezenta
armonios şi dovedea un real progres faţă de cele care au precedat-o7. În 1598, stampa lui
Joris Hoefnagel ne arată că cetatea avea patru bastioane complet terminate; ultimul, care
va lua numele de Bethlen, va fi finalizat în primele decenii ale secolului al XVII-lea. La
27 august 1660, după un asediu de 46 de zile care a opus unei armate turce de 45.000
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combatanţi o garnizoană de 850 de oameni, otomanii au cucerit cetatea, care pentru o
perioadă de 32 ani va fi sediul paşalâcului de la Oradea8. Dominaţia otomană s-a încheiat
în 1692, când forţele imperiale au ocupat cetatea, după 14 luni de asediu.
Mărturii despre evenimentele din vara lui 1660 se regăsesc în Cronica Transilvaniei
a lui Georg Kraus9, în cea a lui Szalárdi János10, care se afla în interiorul cetăţii în timpul
asediului, în relatările lui Evlia Celebi11, cel ce însoţise armata otomană, cât şi în diferite
cărţi publicate în Occident la sfârşitul secolului al XVII-lea12. Veneţienii au primit informaţii
despre evenimentele de pe frontul transilvănean prin intermediul ambasadorului lor la
împărat, Alvise Molin. Acesta a îndeplinit numeroase funcţii în administraţia Serenissimei,
de exemplu savio agli Ordini, savio di Terraferma, savio alla Scrittura, savio del Consiglio,
provveditore alle Beccarie, dar a fost şi ambasador extraordinar pe lângă Carol al II-lea de
Gonzaga în 1638, pentru succesiunea la Ducatul de Mantova. La 22 septembrie 1656 este
ales ambasador la curtea imperială, dar din cauza morţii lui Ferdinand al III-lea (2 aprilie
1657) a ajuns la Viena în 30 septembrie 1658, fiind primit doar la 18 octombrie. Întors
cavaler de la Viena, Molin şi-a reluat funcţiile administrative13. Însărcinat cu tratativele de
pace în Levant, la 18 octombrie 1669 a fost numit ambasador extraordinar la Poartă, unde
a rămas până la moarte, survenită în 21 august 167114.
În cele 39 de file ale Raportului final citit în Senat la 27 septembrie, în care sunt
condensaţi peste 450 de dispacci expediaţi între 5 octombrie 1658 şi 31 iulie 1661, a prezentat
atitudinea împăratului şi a consilierilor săi, familia de Habsburg, relaţiile imperiului cu
celelalte state europene şi în special cu Veneţia în contextul războiului Candiei, posesiunea
veneţiană din insula Creta. A subliniat că dezordinea din administraţie, corupţia şi justiţia
permisivă, neînţelegerile dintre partide au slăbit guvernul şi l-au îndepărtat de conflictul cu
Poarta. În loc să apere Ungaria şi Transilvania, a căror pierdere ar fi avut consecinţe grave
şi ar fi pus în pericol Dalmaţia şi Friuli, împăratul se dovedea a fi adeptul păcii15.
Veştile despre căderea Oradiei în mâinile otomanilor şi consecinţele sale imediate au
fost transmise de Alvise Molin în intervalul 9 septembrie 1660-22 ianuarie 1661. Primele
referiri despre asediul otoman al cetăţii Oradea au fost trimise din Ljubljana. După ce a
comunicat autorităţilor veneţiene ştirile expediate de reprezentantul imperial de pe câmpul
de luptă, care îl asigură pe împărat că „Poarta nu va pretinde nimic în statele Majestăţii
Sale, şi nici în cele două comitate, şi că va menţine pacea, cu condiţia să fie lăsată de
aceasta să preia Oradea şi să nu intervină în Transilvania”, iar „dacă Oradea va reuşi să
reziste acestei campanii până când turcii vor fi nevoiţi să se retragă din cauza vremii rele,
nu disperă, că plătind Transilvania cei 500 de mii de taleri promişi vor putea să se liniştească
şi să se rezolve acele probleme”, ambasadorul demonstrează că este la curent cu adevăratele
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lor intenţii: „orice promisiune de pace care place urechilor este uşor de crezut, este însă
clară înşelăciunea, intenţia turcilor de a intra în posesia Oradiei şi a Transilvaniei nu mai
poate fi ascunsă”. Relatează că, potrivit ultimelor ştiri, locuitorii urbei „se apără cu
îndârjire”, şi „că cei de dinăuntru s-au prefăcut că arde cetatea, unii chemându-i pe turci
în ajutor. Crezut de către turci adevărat incendiul, în dezordine şi cu furie s-au grăbit să o
atace”, mulţi dintre ei suferind răni sau chiar pierzându-şi viaţa16. În realitate nu a fost
vorba de nicio păcăleală din partea asediaţilor, ci de un incident nefericit care a provocat
în data de 14 august pierderea întregului lor arsenal, distrugerea unei părţi din zidul estic
al cetăţii şi moartea a peste 100 de apărători17. Molin aminteşte că turcii, după mai multe
încercări, reuşesc să rezolve o problemă foarte importantă, golirea apei din şanţul cetăţii18.
Potrivit legendei, secretul le este dezvăluit de o femeie pentru a-şi salva fiul, capturat de
tătari sau de turci19, astfel că situaţia apărătorilor devine din ce în ce mai dificilă. Ambasadorul
consideră că „dacă reuşesc să reziste cei din interiorul cetăţii luna aceasta, şi dacă încep
ploile şi vremea rea se poate crede pe bună dreptate că turcii vor decide să se retragă,
deoarece fiind aşezată Oradea între ape şi mlaştini [...] nu vor putea rezista mult timp în
acel loc”20, iar pentru a demonstra cele afirmate ataşează un desen cu schiţa cetăţii.
Apărătorii aşteptau în zadar ajutorul habsburgilor, care la 27 iulie deciseseră să nu intervină,
l-au trimis doar pe generalul de Souches21 cu scopul de a întări linia de apărare a Tisei,
după cum aminteşte şi Molin. Într-un dispaccio trimis de la Gorizia în data de 17 septembrie,
ambasadorul îi cere scuze dogelui că nu i-a comunicat vestea căderii Oradiei, ajunsă la
Ljubljana tocmai când era pe punctul de a trimite precedentul dispaccio, neavând
confirmarea celor întâmplate, chiar dacă a cercetat pe lângă „prim-ministrul Portia”22. În
ziua următoare au sosit scrisori prin curier de la generalul de Souches şi de la palatinul
Ungariei cu vestea tristă „că a murit comandantul Oradiei într-un asalt dat de turci unui
bastion al acelei cetăţi”, şi neavând speranţa vreunui ajutor „şi cu frica de a fi până la urmă
nimiciţi de forţa mai mare a turcilor, şi tăiaţi în bucăţi” au decis să abandoneze lupta,
„astfel că scoţând steagul alb au negociat, şi în data de 24 luna trecută le-au predat turcilor
cea mai importantă cetate, cucerită de câteva secole de acei barbari, cu condiţia de a-şi
salva vieţile şi bunurile. Aveau în Oradea muniţii de război şi provizii pentru două luni, şi
dacă nu le-ar fi lipsit comandantul, ar fi fost nevoiţi turcii să o abandoneze”23. Din cauza
oboselii, a îmbolnăvirilor, a lipsei de hrană şi muniţie, la 27 august cei aproximativ 300 de
apărători rămaşi în viaţă i-au predat cetatea lui Köse Ali Paşa, căruia i-au înaintat cererile
lor. Ei solicitau, printre altele, să fie lăsaţi să părăsească cetatea, să fie însoţiţi până la Cluj,
diminuarea tributului şi ca otomanii să nu cucerească alte cetăţi24. Ali Paşa le-a garantat
prin intermediul unei scrisori îndeplinirea doleanţelor şi astfel că după 46 de zile de asediu
una dintre cele mai importante cetăţi de la graniţele principatului a trecut în posesia turcilor.
„Din cauza acestei mari pierderi trebuie să plângă întreaga creştinătate – spunea Molin –,
deoarece prea mari beneficii dobândesc turcii”. „S-a întristat tare această curte, care mai
înainte de altă ţară va simţi consecinţele nefaste ale acestei pierderi” anunţă ambasadorul
veneţian, dar concluzia la care s-a ajuns după o atentă analiză „a fost o bulă de săpun”,
deoarece s-a stabilit „a se vedea ceea ce vor face turcii după această cucerire importantă,
pentru a se lua decizia care se va crede de cuviinţă, ordonându-se totuşi lui Susa [de
Souches] de a fi vigilent şi a apăra graniţa de orice atentat”. Alvise Molin întrevede
Arhiva de Stat din Veneţia (în continuare: ASV), Senato Secreta, Dispacci Germania, fz. [filza=pachetul] 117,
c. [carta=fila] 5-7.
17
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desfăşurarea faptelor, convins fiind „că turcii vor domoli şi acoperi cu promisiuni de pace
toate cuceririle lor”, având în vedere că odată cu căderea Oradiei „rămâne întreaga ţară
invaziei turcilor expusă şi abandonată”25. Cucerirea Oradiei a dezvăluit planurile Porţii,
care urmărea să blocheze orice tentativă a imperialilor de a pătrunde în Transilvania. În
următorul dispaccio, trimis tot de la Goriţia în 23 septembrie, ambasadorul relatează că Ali
Paşa l-ar fi ameninţat pe de Souches că va interveni în forţă dacă acesta din urmă nu se va
retrage din zona Tisei, „fiind toată acea ţară a sultanului”. „Între timp turcii fac incursiuni
în toate părţile şi pradă totul, făcând sclavi după bunul lor plac”26. La 1 octombrie 1660,
într-un dispaccio trimis din Trieste şi semnat nu numai de către Molin, ci şi de ambasadorii
Andrea Contarini şi Nicolo Cornaro, se anunţă că Ali Paşa i-ar fi cerut sultanului permisiunea
să invadeze Ungaria27. Întors la Ljubljana, la 6 octombrie reprezentantul veneţian transmite
că „sosise aviso despre cucerirea de către Ali a Oradiei, primit de Marel Vizir, de Vizir şi de
întreaga curte şi popor cu atât de mare bucurie, că pe lângă focurile şi petrecerile date în
oraş şi expedierea de curieri în toate părţile vaste ale regatului, spre laudă şi spre dispreţul
creştinătăţii au tăiat capetele unui mare număr de creştini, aruncându-le la câini şi în râuri”.
În plus, „toată lumea zicea prin Adrianopol că acum când sultanul deţine Oradea, are în
mâinile sale cheile Vienei”. Imediat după cucerirea cetăţii, otomanii au iniţiat refacerea
bastioanelor distruse în asediu, după cum notează şi Molin: „Ali Paşa fortifică Oradea, şi
îşi pune în mişcare armata spre graniţele Ungariei, şi spre Croaţia are 6 mii tătari încartiruiţi”.
Potrivit lui Molin, Ali Paşa nu a dorit nici măcar să citească scrisorile trimise de generalul
de Souches prin care îi explica motivele care îl reţineau la graniţa regatului, „spunându-i
deschis că tot ceea ce e dincolo de Tisa este al Sultanului”28. La 16 octombrie, ambasatorul
sosit la Graz povesteşte că a întâlnit pe drum un curier, cu scrisori de la generalul de
Souches şi de la palatinul Ungariei pentru împărat, care i-a spus că „Ali Paşa după cucerirea
Oradiei a luat alte două castele importante, care sunt în împrejurimile Oradiei spre Ungaria.
Că făcea incursiuni peste tot fără vreun obstacol, făcând daune şi sclavi în număr mare”29.
În realitate, la puţin timp după cucerirea Oradiei, otomanii au ocupat principalele cetăţi şi
localităţi din comitat (Beiuş, Sâniob, Pomezeu, Şinteu etc.)30. Curierul i-ar fi comunicat „că
Ali l-a trimis pe Barchiai [Barcsay] în Transilvania cu un corp de armată şi cu ordinul de a
lua în posesie acel Principat, să pregătească în ţară cartierele de iarnă pentru armata sa şi
să achite restul de 500 de mii de taleri promişi din când în când”, dar că popoarele din
Transilvania au scris palatinului Ungariei că „dacă Împăratul va dori să le apere se vor pune
sub protecţia acestuia şi vor achita Majestăţii sale suma de 900 de mii de taleri promisă
turcilor”31. Imperialii ezită să intervină, chiar dacă „ungurii sunt decişi să obţină o declaraţie
categorică din partea împăratului, dacă el doreşte sau nu să susţină Transilvania, deoarece
când împăratul a consimţit ca turcii să o ocupe, doresc să se înţeleagă cu turcii, să-l alunge
pe Susa [de Souches], să cucerească alte cetăţi şi sub protecţia Porţii să rămână în totală
libertate”32. Există temerea – continuă Molin – „deoarece dacă uniţi ungurii cu turcii ar
acţiona împotriva creştinătăţii, nu numai că nu ar mai fi sigură Viena, dar toţi principii
creştini ar resimţi din plin o lovitură atât de gravă”33. În plus, „că primul vizir zice că vrea
pace cu împăratul atâta timp cât nu va interveni în Transilvania”, însă „i-a ordonat lui Ali,
să încartiruiască toată armata în împrejurimile Belgradului, şi în Transilvania, ceea ce ne
dovedeşte ce va dori să întreprindă cu prima ocazie”34.
Köse Ali Paşa nu s-a limitat la teritoriul comitatului Bihor, ci a solicitat toate
posesiunile controlate de capitanul cetăţii Oradea şi chiar o stradă din Cluj, după cum a
ASV, Senato Secreta, Dispacci Germania, f. 117, c. 29v.
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relatat cronicarul Georg Kraus, care participase la tratativele pentru stabilirea graniţei estice
a paşalâcului. Intenţia otomanilor de a intra în stăpânirea unui teritoriu transilvănean cât
mai vast este relevată şi de Evlia Celebi. Dacă în acel moment Ali Paşa nu a reuşit să obţină
alte teritorii în Transilvania, a cerut în schimb un tribut foarte mare şi a încercat să numească
un principe care să-i poată îndeplini pretenţiile35. Alvise Molin, într-un dispaccio expediat
din Viena la 30 octombrie 1660, face referire la „protestul adresat de Ali Paşa popoarelor
din cele două comitate Zattmar [Sătmar] şi Zabol [Szabolc], şi a altuia învecinat dincolo
de Tisa, ca în termen de opt zile să-i dea contribuţiile, în caz contrar folosind armata lear distruge de tot”36. Comunică autorităţilor veneţiene că palatinul Ungariei ar fi trimis
împăratului o scrisoare de la Acaţiu Barcsay, prin care îl informa că reintrase în posesia
principatului transilvănean37, „arătându-se dispus să corespondeze cu Majestatea Sa”, şi
adăuga „că popoarele s-au bucurat nu numai de dominaţia sa ci şi să trăiască sub protecţia
turcilor”, şi că „Ali va dori cu siguranţă să pună la plată comitatele de dincolo de Tisa,
considerând acest lucru inevitabil”38. Palatinului îi este teamă „că numitelor comitate li se
va adăuga Ungaria Superioară, având în vedere aviditatea turcilor, care vor avansa atâta
timp cât vor găsi drum liber, întrucât ungurii văzând abandonată apărarea lor, de bună
voie vor trece sub protecţia turcilor”. Otomanii au continuat să ia măsuri pentru a-şi mări
dominaţia: „vizirul de la Buda s-a deplasat la Zolnoch cu 4 mii de combatanţi şi cu şase
tunuri de campanie, pentru a se uni cu Ali Paşa şi a face vreo incursiune în comitate sau
în Ungaria înainte de încartiruirea de iarnă”. Constatând că „fortificaţiile Oradiei au fost
aduse într-o stare mai bună decât înainte, curăţat şanţul şi umplut cu apă”39, Ali Paşa putea
să se îndrepte liniştit spre Belgrad, pentru a da curs dorinţei sultanului. La 6 noiembrie
1660 Alvise Molin transmite din Viena Senatului veneţian că s-a îngrijit să-i avertizeze
pe miniştrii imperiali asupra „înşelăciunilor turcilor”, care vor continua „să adoarmă cu
vorbele şi să persecute prin fapte săraca creştinătate”, cum au demonstrat-o deja în cazul
Oradiei, „şi tot aşa vor zice turcii că doresc pacea cu împăratul, dacă Majestatea Sa îi
va lăsa să ocupe cât râvnesc”40, dar insistenţele sale nu au avut vreun rezultat pozitiv.
Săptămâna următoare, la 13 noiembrie, avertizează autorităţile Serenissimei că „turcii
se încartiruiesc [...] X mii se află cu Barchiai [Barcsay] în Transilvania, şase mii sunt în
Oradea. La fel de mulţi la Zolnoch. Şi un număr egal la Timişoara. Restul la Belgrad cu
Ali despre care se zvoneşte că vrea să întreprindă o nouă campanie împotriva statului
Serenităţii Voastre”41. Într-un dispaccio trimis la 4 decembrie, ambasadorul consideră
inevitabil războiul deoarece chiar dacă imperialii nu ar decide să susţină Transilvania,
având în vedere că otomanii „deţin Oradea, iar prin Barchiai [Barcsay] posedă mare parte
din acea provincie”, Ungaria Superioară „expusă fără apărare s-ar preda de bună voie
turcilor şi unită cu aceştia s-ar putea îndrepta împotriva acestei părţi”42. La 11 decembrie,
tot de la Viena, Molin anunţă tentativa imperialilor de a-i „distrage pe turci de la ocuparea
Transilvaniei”, ordonând trimisului lor la Constantinopol „să transmită vizirului dorinţa
arzătoare a împăratului de a continua în bună pace cu Poarta”, chiar dacă „toţi principii
din Imperiu, care resimt din plin ocuparea Oradiei şi a Transilvaniei, doresc să o forţeze
pe Maiestatea Sa să nu sufere din cauza acestor veşti, împotriva capitulaţiilor de pace şi
împotriva serviciului comun al întregii Germanii”43. Punctul esenţial al cereririlor lor „este
acela de a permite să-i rămână lui Barchiai [Barcsay] Principatul Transilvaniei”, deoarece
„dacă se va afla în posesia acelui domeniu, chiar dacă cu titlu de principe” nu înseamnă că
va fi „sclav al turcilor”. Molin nu crede în bunăvoinţa otomană, „deoarece odată fortificată
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Oradea, care este locul şi cheia cea mai importantă a cuceririlor obţinute, nu numai că nu
se vor priva turcii de el, şi nici nu-l vor da lui Barchiai [Barcsay], ci îl păzesc cu mare grijă,
alungând de aici toţi creştinii, chiar şi simplii artişti şi negustori, introducând armeni şi turci
de-ai lor pentru toate nevoile acelei cetăţi44. Şi la o bună bucată de timp de la cucerirea
Oradiei sunt amintite festivităţile din capitala Imperiului Otoman, fapt demonstrat şi de
avvisi primiţi de ambasador din Constantinopol la 29 decembrie: „Aici s-a tras prima salvă
de tun de bucurie pentru cucerirea Oradiei, considerată de toţi de bun augur”45.
La 15 ianuarie 1661, de la Viena, Molin face referiri la reacţia avută de Primul Vizir la
vestea primită de la Ali Paşa „că Chemeni Janos46 a intrat în Transilvania asistat de Susa [de
Souches] şi de armata imperială”47. Oficialul otoman l-ar fi ameninţat cu „tăierea capului”,
considerându-l trădător, reiterând „că acea provincie era a Sultanului, iar de Oradea, deja
ocupată, nu mai trebuia să se vorbească. Că Împăratul nu trebuia să intervină deloc, şi că va
regreta acest atentat. Că Poarta otomană nu se teme de întreaga creştinătate împreună”48.
„Hotărâţi turcii să nu mai audă vorbindu-se nici de Oradea, nici de Transilvania, şi se spune
că dacă li se vor da banii promişi, îl vor lăsa pe Barchiai [Barcsay] în acel Principat”49. La
22 ianuarie 1661, tot din Viena, Molin informa asupra discuţiilor împăratului cu „Magnaţii
Unguri”, cărora le-a promis că „îi va apăra şi va susţine libertatea lor şi a Transilvaniei
pentru o mai mare siguranţă a Regatului”, dar pentru moment „se pare că Oradea se
abandonează, este lăsată deoparte”50.
Aici se încheie comentariile lui Alvise Molin cu privire la asediul Oradiei şi la
atitudinea imperialilor faţă de cuceririle otomanilor. Judecăţile lui Molin trebuie privite în
contextul epocii. El era convins că pentru ţara sa era mai importantă salvarea Transilvaniei
decât a Candiei, având în vedere că la Veneţia circula zvonul că sultanul decisese să
pună capăt complicatei situaţii din Transilvania pentru a se putea îndrepta cu toată forţa
spre Friuli şi Dalmaţia51. Molin a susţinut în faţa miniştrilor imperiali cauza principelui
Gheorghe Rákoczy al II-lea şi a continuat pe durata misiunii sale oficiale să militeze pentru
o intervenţie imperială în Transilvania. A reuşit până la urmă să obţină o armată de 2000
de soldaţi pentru Veneţia, trimişi sub flamura Sfântului Scaun pentru apărarea Candiei52, nu
însă să-i convingă pe imperiali să renunţe la hotărârea lor de menţinere a păcii.
Scrisorile pe care ambasadorul le-a trimis cu regularitate autorităţilor veneţiene,
găzduite în fondul Senato Secreta de la Arhiva de Stat din Veneţia, oferă noi mărturii despre
o perioadă tumultoasă din istoria principatului transilvănean în secolul al XVII-lea. Acestea
atestă, totodată, şi gradul de cunoaştere al realităţilor din această parte a Europei de către
autorităţile centrale ale Republicii Sfântului Marcu, interesate ca otomanii să fie implicaţi
cât mai mult timp posibil pe frontul transilvănean.
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