ASEDIUL CETĂŢII ORADEA (1691-1692)
de
M.

Georgiţă

I. ÎNCEPUTURILE ASEDIULUI
Înfrângerea zdrobitoare a trupelor otomane sub zidurile Vienei a
Europa datorită amploarei acesteia fără termen de comparaţie în
istoria de până atunci a războaielor purtate cu turcii pe continent 1 •
Această victorie a oferit sugestia continuării planificate a contra ofensivei menite să aducă în acelaşi timp şi mari avantaje. Franţa, aflată în
conflict cu Austria în apusul Europei, a fost o vreme neutralizată în urma
unui armistiţiu. Austria a încheiat cu Polonia şi Republica Veneţia o alianţă,
aşa numită "Liga Sf'antă" 2 • Astfel, habsburgii au renunţat la tentativele de
hegemonie în centrul şi apusul Europei şi şi-au concentrat forţele şi atenţia,
nestingheriţi, spre răsărit. Interesele Casei de Austria în această zonă au
primit sprijinul nedisimulat al Vaticanului 3 • Aşadar, a urmat o puternică
expansiune militară şi politică.
Urmărirea armatelor turceşti s-a făcut cu o intensitate şi o strategie
bine gândită pentru a nu permite Porţii să-şi refacă substanţial puterea
militară. Înaintarea în forţă a armatelor austriece şi pierderile suferite de
turci au fost favorizate, de asemenea, de "declanşarea unei anarhii generale în interiorul imperiului". Abuzurile administraţiei, urmate de o criză
economică şi de vexaţiunile tot mai grele, au declanşat masive mişcări ale
populaţiei. Locuitorii creştini, în special cei de la serhaturi, se revoltau
predând veneţienilor sau austriecilor sate, oraşe şi cetăţi şi înrolându-se
mulţi dintre ei în armata coaliţiei. "Perioada de după asediul Vienei - arată
Mustafa Ali Mehmed - se caracterizează prin nesfârşite revolte ostăşeşti şi
ţărăneşti, care au zdruncinat puternic Imperiul Otoman, contribuind într-o
măsură considerabilă la înfrângerile militare care , la rândul lor, adânceau
şi mai mult tulburările inteme" 4 •
şocat

1
Veniamin Ciobanu, Românii în politica Est-Central Europeană I 648-1711. Institutul
european, laşi, 1997, p. 133
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Erich Zollner, Istoria Austriei, Editura Enciclopedică, voi. I, 1997, pag. 312
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Veniamin Ciobanu, op. cit., p. 138.
4
Mustafa Ali Mehmed, Istoria turcilor, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1976, p. 237
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În acest context se explică înaintarea rapidă a trupelor imperiale,
urmate de pretenţiile politice şi teritoriale ale Coroanei. Banatul şi Parţium
erau împânzite de fortificaţii ocupate de trupe turceşti, care încercuiau
Transilvania. Principele Mihai Apaffyi spera ca această provincie să fie
ocolită de evenimente, dar s-a pomenit în toamna anului 1685 cu armatele
imperiale în Ardeal. În anul următor, Apaffyi consimţise deja ca Leopold
I să preia Transilvania sub protecţia sa în calitate de rege şi să instaleze
garnizoane în Cluj şi Deva. În schimb, el i-a cerut împăratului, în urma
tratatului secret, să-l recunoască ca principe şi să-i asigure urmaşului său
dreptul de succesiune 5 •
Acest fapt, conjugat cu neînţelegerile dintre Polonia şi Austria cu
privire la statutul Transilvaniei şi cel al Ţărilor Române 6 , au determinat
Curtea vieneză să-şi concentreze temporar forţele militare pe frontul din
Ungaria. În acest fel, Buda a fost eliberată la 2 septembrie 1686, după care
imperialii au înaintat cu succes de-a lungul Dunării. Victoria repurtată în
august 1687 lângă Nagyharsany, considerată a fi o a doua bătălie de la
Mohacs, a creat premise politice şi militare favorabile 7 Prin urmare, s-a dat
o nouă fundamentare de jure programului politic imperial, motivat şi de
aspiraţiile magnaţiilor maghiari privind dominaţia în spaţiul carpato-danubian. Leopold I s-a angajat faţă de Dieta ungară (întrunită pentru încoronarea fiului său mai mare, Arhiducele Iosif, proclamat rege al Ungariei la
19 decembrie 1687) să readucă în graniţele regatului, pe lângă fostele
teritorii ale acestuia, aflate sub stăpânirea otomană, şi pe celelalte care au
depins, într-un fel oarecare, de Coroana Sfântului Ştefan sau asupra cărora
ea putea emite pretenţii. Erau vizate, fireşte, în primul rând Transilvania,
apoi Moldova şi Ţara Românească. A existat, se pare, şi ideea realizării
unui "regat al României", în fruntea căruia urma să ajungă regele Ungariei,
adică Casa de Austria 8 •
Aceste planuri măreţe începeau să se contureze, mai ales după ce
Emanuel Maximilian şi Ludwig von Baden au cucerit, în septembrie 1688,
cetatea puternică a Belgradului 9 • Însă, printr-o răsturnare spectaculoasă de
situaţie, Franţa a renunţat la armistiţiu. Probabil, pentru a veni în sprijinul
Porţii şi pentru a nu-şi pierde poziţiile din Europa de Vest, a deschis ostilităţile
militare cu habsburgii. În ideea că aceştia nu vor putea lupta pe două
fronturi, trupele franceze au invadat în aceeaşi lună (septembrie) Rena5
6

7
8
9

Bertenyi Ivan, Gyapay Gabor, Magyarorszag riivid ti:irtenete, Budapesta , 1992, p. 267
Veniamin Ciobanu, op. cit., p. 137-138
Erich Zollner, op. cit., p. 313-314; Bertenyi Ivan, Gyapay Gabor Op. cit., p. 266
Veniamin Ciobanu, op. cit., p. 140-141
Erich Zollner, op. cit., p. 314; Bertenyi Ivan, Gyapay Gabor, op. cit., p. 266
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nia 10 • Cu toate că austriecii au reuşit să formeze o ligă antifranceză, în mai
1689, în colaborare cu Spania, Olanda şi Savoia, cursul evenimentelor se
va desfăşura în dezavantajul lor 11 • Ei n-au mai avut aceeaşi dinamică în
ofensivă şi n-au mai dispus de resursele necesare purtării războiului pe
ambele fronturi. Mai mult, vor cunoaşte o serie de înfrângeri care i-au silit
chiar să bată în retragere. Numirea lui Kopriilu-zade Mustafa Paşa ca mare
vizir (1689-1691), care a luat o serie de măsuri privind stabilitatea economică şi politică, a condus apoi la întărirea frontului otoman. El era
convins de renaşterea puterii turceşti, de aceea a pregătit o mare campanie
în Ungaria pentru anul 1690 12 • Victoriile francezilor pe frontul de vest au
fost însoţite de cele ale otomanilor în Balcani. Cad, rând pe rând, în mâna
turcilor o serie de cetăţi importante (Vidin, Rissa, Orşova, Semendria).
Reocuparea Belgradului a reprezentat cea mai mare victorie, imperialii au
suferit o înfrângere zdrobitoare (der Verlust war ein ungeheurer). Toate
succesele de până acum erau puse astfel sub semnul întrebării 13 • Tot aici
poate fi amintită şi înfrângerea trupelor imperiale, conduse de generalul
Heissler, în 1690 la Zămeşti • Numai din perspectiva încetinirii ofensivei
austriece, care, se făcea cu pierderi considerabile de oameni şi resurse, se
poate înţelege modul în care s-a desfăşurat ocuparea Bihorului şi asediul
cetăţii Oradea.
Primele încercări de eliberare de sub turci au avut loc cu prilejul
campaniei de la sfârşitul anului 1685 şi începutul lui 1686. În zilele de 9
-11 februarie 1686, generalul Antonio Carafa a recucerit cetate Sâniob.
Aici au murit 40 de soldaţi turci, iar celorlalţi, aproximativ 500 de oameni
adăpostiţi în cetate li s-a permis să se retragă la Oradea 15 , aşa cum se va
proceda după cucerirea fiecărei fortăreţe 16 • Deplasarea grosului armatelor
pe alineamentul Dunării a lăsat doar posibilitatea unor încercări timide
pentru dobândirea comitatului şi a Oradiei, cea mai importantă cetate din
vestul Transilvaniei la acea dată. Trupele rămase să asigure· paza la Sâniob,
aşteptau şi urmăreau evenimentele militare din această zonă. În 1686,
generalul Heissler s-a gândit să asedieze cetatea, dar lipsa unor forţe militare suficiente l-a făcut să abandoneze orice iniţiativă. În schimb, generalul
Nigrelli, numit la comanda trupelor de aici, l-a însărcinat pe contele locote14

10

Veniamin Ciobanu, Op. cit., p. 141.
Ibidem.
12
Mustafa Ali Mehmed, Op. cit., p.238.
13
Allgemeine Geschichte (III, 7). Deutsche Geschichte vom westfalischen Frieden bis
zum Regierungsantritt Fridrich 's des Grossen 1648-1740, voi 2, Berlin, 1893, p. 30-31.
14
Mustafa Ali Mehmed, Op. cit., p. 238.
15
Scholtz Bela, Nagy-Varad varanak tărtenete,Nagyvărad, 1907, p.184.
16
Bertenyi Ivan, Gyapay Găbor, op. cit., p.266
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nent-colonel Corbelli să atace periferia oraşului Oradea. Cu un corp de
cavaleri format din 500 de germani şi 600 de maghiari a incendiat în 16
august 1686 o parte a oraşului. O altă încercare a avut loc în octombrie al
aceluiaşi an. În timp ce Corbelli ataca Olosigul, maiorul Strozzi executa,
lângă o pădure, o ambuscadă asupra unei formaţiuni de soldaţi turci, care
ieşise din oraş cu intenţia de a ajunge la Salonta pentru a încasa dările. Dar
acest dublu atac nu a avut nici un rezultat, fiind respins cu uşurinţă. Pe
parcursul anilor 1687-1688 sunt consemnate numai simple hărţuiri 17 • În
primăvara lui 1689, un detaşament maghiar din armata austriacă a primit
misiunea de a întrerupe comunicaţiile dintre Oradea şi Gyula 18 • Între
aceste localităţi se aflau cetăţile Salonta, Batăr şi Ineu. Dintre acestea,
cetatea Batărului, aflată puţin mai la sud de Salonta, pe Crişul Negru, era
cea mai mică şi mai vulnerabilă. Înainte de a ocupa turcii Bihorul, ea
fusese proprietatea familiei nobiliare Toldi. Acum se afla aici o garnizoană
turcească formată din câteva sute de soldaţi. Acţiunea corpului maghiar de
cavalerie a fost facilitată şi de absenţa unei părţi dintre soldaţi, plecaţi să
adune dările din împrejurimi, precum şi a comandantului lor, aflat în Ineu
la o serbare. Aşadar, a fost o pradă relativ uşoară în mâinile celor 150 de
soldaţi unguri 19 • Acest eveniment nu a fost fără importanţă, deoarece a
favorizat înaintarea armatelor imperiale spre sudul comitatului şi blocarea
legăturilor dintre garnizoanelor turceşti din Gyula şi Ineu cu cea din Oradea. Astfel devenea posibilă încercuirea cetăţii. În comitat, singura legătură
mai apropiată de fortificaţie a rămas doar cetatea Beiuşului şi aceasta trebuia lichidată în vederea unei optime desfăşurări de forţe împotriva Oradiei. În acest sens, colonelul Corbelli, aflând că paşa din Oradea aşteaptă
un transport important din Beiuş, la 16 iunie 1689, a atacat şi incendiat
acest târg, care se va preda pe 30 iulie. Garnizoanei, formată din 150 de
soldaţi turci, i s-a permis, conform uzanţei, să se retragă pe 13 august la
Gyula. În acest timp, Corbelli a fost trimis pe frontul din sudul Ungariei
şi comanda a fost transferată generalului Schlick Leopold 20 . Acesta din
urmă trebuia să pregătească condiţiile pentru un asediu decisiv. În faţa
manevrelor, garnizoana turcească din Oradea nu a putut rămâne pasivă.
Într-o atare situaţie, Tunyogi Samuel, comandantul trupelor maghiare din
armata imperială cu tabăra lângă Oradea, a început să sape cu toţi oamenii
săi tranşee până lângă cetate, pe 3 iulie a aceluiaşi an, bazându-se probabil
pe zvonul că unele efective turceşti se apropiau. Dar, printr-o mişcare
17
18
19

Scholtz Bela, op. cit.. p. 185-186
Ibidem, p.187
Bunyitay Vincze,Nagyvarad. A tărăk-foglalas korabon 1660-1662, Budapesta, 1892,

p. 64-65
20

Scholtz Bela, op. cit.. p. 188
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l-au luat prin surprindere 1200 de soldaţi turci din cetate. Atacul a
fost aproape instantaneu, încât tabăra formată din soldaţi austrieci a intervenit în zadar. După estimări, aici au murit Tunyogi Samuel şi alţi 5
locotenenţi de-ai săi, precum şi 66 de soldaţi. Pierderi mari au fost şi de
partea turcilor'. Eşecul a indus o mai mare prudenţă şi îndârjire celor care
pregăteau asediul. Încercuirea oraşului şi cetăţii a sporit neliniştea în garnizoana turcească din oraş şi cetate, până când a sosit vestea îmbucură
toare a victoriei lui Thokoly Imre la Zărneşti, în august, asupra generalului
Donath Heissler, şi a hotărârii Dietei transilvane de a-l proclama principe.
Bucuria n-a durat prea mult, întrucât el va suferi aici, o serie de eşecuri în
înfruntările cu imperialii 22 • Turcii din garnizoană şi-au recăpătat curajul, în
ajunul Crăciunului lui 1690, când, prinţul Galga, fiul hanului tătar, în
fruntea a 40.000 de tătari, ajunge la Oradea prin nord-vestul Ungariei,
sparge încercuirea şi aprovizionează trupele cu alimente. După mai multe
jafuri şi pustiiri se retrage spre Cluj 23 • În acest mod, soldaţii şi locuitorii
din cetate şi oraş au mai putut să reziste o vreme. Rezistenţa se datora pe
de o parte sistemului de fortificaţie al cetăţii Oradea, aproape inexpugnabil
la acea vreme, iar pe de altă parte garnizoanei dotate cu multe tunuri, care
puteau ţine la distanţă orice atac; între aceste tunuri erau şi cele care "la
o singură lovitură aruncau 7 ghiulele o dată" (mely egy lovesre het goly6t
ropitett ki) 24 •
Asediul unei astfel de cetăţi se putea face numai cu o forţă militară
considerabilă, în special cu trupe de artilerie şi cu o tehnică militară avansată. De aceea, în timpul ofensivei alerte a armatelor habsburgice, multe
cetăţi au fost lăsate în urmă. Iniţial au fost izolate şi încercuite, ulterior
fiind asediate şi cucerite una după alta: 1687 Eger, 1688 Szekesfehervâr şi
Lipova, 1689 Szigetvâr, 1692 Kanisza, 1695 Gyula 25 . Momentul unui asediu
decisiv al Oradiei se preconiza pentru anul 1691, dar nu înainte de a tranşa
situaţia teatrului de război din Ungaria de Sud, unde contraofensiva otomană câştiga teren. Victoria urişă pe care otomanii au obţinut-o la Belgrad
în anul precedent a deschis frontul spre Ungaria interioară şi a sporit astfel
încrederea ambiţiosului vizir Kopriilu. El pregătea recuperarea tuturor teritoriilor pierdute. Curtea vieneză, acum mai realistă, era conştientă de pericol. De aceea, cea mai mare parte a trupelor imperiale de la frontul de pe
Rin au fost trimise în Ungaria. În fruntea armatelor de aici fusese numit
tânărul feldmareşal marcgraful Ludwig von Baden. Din Transilvania a venit
21
22
23

24

25

Ibidem, p. I 87. Bunyitay Vincze, op. cit. 85-86
Bertenyi Ivan, Gyapay Găbor, op. cit., p.267
Scholtz Bela, op. cit., p. 188
Bunyitay Vincze, op. cit., p. 63-64
Bertenyi Ivăn, Gyapay Găbor, op. cit., p. 266
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cu 12000 de oameni generalul Veterani, iar din Brandenburg un corp de
6000 de soldaţi sub comanda generalului Hans Albreht von Barfuss, pe
lângă alte trupe din imperiu, aşa încât în iulie 1691, Ludwig von Baden
dispunea de peste 40.000 de oameni pentru o confruntare cu oastea lui
Kopriilu, mai numeroasă cu o treime şi ajutată de ofiţeri francezi genişti şi
artilerişti. Cu toate că se afla în dezavantaj, armata habsburgică era nevoită
să-şi păstreze succesele obţinute până atunci. Oştile au ajuns faţă în faţă pe
19 august 1691 Ia Salankemen, pe o peninsulă situată între Dunăre, Dava
şi Sava. Lupta este socotită una dintre cele mai sângeroase ale secolului
(eine der blutigsten des Jahrhunderts) 26 • Numai curajul şi priceperea lui
Ludwig von Baden au transformat o înfrâgere în victorie. El a trecut în
fruntea cavaleriei şi profitând de un moment în care oastea turcească era
dezorientată, a reuşit să schimbe soarta luptei. Nu a fost o victorie zdrobitoare cum s-a afirmat27 . Pierderile au fost considerabile de ambele părţi 28 ,
însă cea mai importantă dintre ele, înregistrată de turci, a fost moartea
ambiţiosului vizir Mustafa Kopriilu, căzut pe câmpul de bătălie. O dată cu
dispariţia acestuia de pe scena politică şi militară, a scăzut treptat avântul
contraofensivei otomane. Era de aşteptat, în aceste condiţii, o acţiune
energică a austriecilor. Însă, aşa cum au observat unii specialişti, după o
puternică încordare de forţe, specifică războaielor din acea vreme, creează
doar temporar un ascendent de partea învingătorilor, urmat apoi de o epuizare
aproape totală şi de acţiuni anemice, incapabile să prelungească efectele
unei victorii 29 •
Cu încredrea recăpătată, după izbânda de la Salankemen, dar cu
efectivele reduse serios, Ludwig von Baden avea ca obiectiv imediat cucerirea cetăţii Oradea. Într-un document din 9 septembrie 1691, se arăta că
trupele imperiale se îndreptau deja către cetate, cerându-se asigurarea
proviziilor din această zonă 30 . În fruntea unei armate de 14.000 de oameni, el porneşte marşul spre Oradea. La 10 septembrie era deja în oraşul
Szolnok, unde aşteaptă sosirea tunurilor şi muniţiei din Ungaria Superioară
(Slovacia) necesare pentru asediul unei asemenea fortificaţii 31 • Aici a ră
mas trei săptămâni şi datorită unei boli care a izbucnit în tabără 32 . Din
Szolnok marcgraful Ludwig von Baden adresează pe 23 septembrie o
26

Allgemeine Geschichte, p. 32-33
Bunyitay Vincze, op. cit., p. 67; T6th Szabo Pal, Nagyvarad as erdeZvi fejedelmek es
a tiiriik ura/om karabon, Oradea, I 904, p. I 25
2
" Bertenyi Ivan, Gyapay Gabor, op. cit., p. 267; Allgemeine Geschichte p. 33
29
Allgemeine Geschichte, op. cit., p. 33
10
Arhivele Naţionale Istorice Centrale Bucureşti, (în continuare ANICB), fond Colecţia
microfilme Austria, (în continuare Austria), rola 226, cadrul 82
li Scholtz Bela, op. cit., p. I 9 I
12
Bunyitay Vincze, op. cit., p. 67
27
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scrisoare împăratului în care îl informează ca, m linii mari, pregătirile
pentru asediu sunt făcute şi că va putea cuceri încă înainte de venirea iernii
cele două fortificaţii din Olosig şi Oraşul Nou. Într-o altă epistolă, din 30
septembrie, îl înştiinţează că pe data de 27 a traversat Tisa şi că în 9 sau
1O octombrie va ajunge lângă Oradea, pe care speră să o cucerească în
cursul iernii. Deci, entuziasmul îl părăsea încet şi era convins că asediul
cetăţii nu va fi uşor, cu toate că îl asigura pe împărat ca se va strădui să
ocupe şi cetăţile Ineu şi Gyula. Lângă scrisoare a anexat o situaţie privind
efectivele armatei sale: 7527 infanterişti; 6714 cavaleri, despre artilerie nu
se amintea încă nimic 33 • Unităţile de infanterie ajung pe 2 octombrie la
apele Hortobâgy, unde au rămas o zi pentru a construi un pod peste care
să poată trece şi artileria. În 5-6 octombrie s-au cantonat la Bogos. Aici a
sosit vestea că generalul Heissler, făcut prizonier la Zărneşti, a fost eliberat
şi se îndreaptă cu un corp de cavaleri spre Oradea. La 8 octombrie sosesc
la Pacsoy (Pocei), prin Leta Mare, pe malul drept al Barcăului. După ce au
trecut râul peste un alt pod, pe care iarăşi au fost nevoiţi să-l ridice, au
făcut joncţiunea cu două unităţi de cavalerie, conduse de generalul Donath
Heissler şi respectiv, Schlick Leopold 34 • În acest fel, pe 1O octombrie
cavaleria se găsea la Biharea, la numai un kilometru de Oradea. Cea mai
mare parte a ei a rămas în această localitate să aştepte din urmă infanteria
şi artileria, iar Ludwig von Baden, cu circa I OOO de călăreţi 35 , a pornit să
inspecteze locul în care îşi va instala tabăra şi unde se va desfăşura asediul.
Garnizoana se afla deja pe poziţii. De mai bine de o lună, Besir Aga,
cunoscând probabil intenţiile lui Baden, a trecut prin Gyula, Ineu şi Oradea
să se asigure că acestea vor rezista unui eventual asediu 36 • Mai întâi, turcii
au deschis focul cu tunurile, apoi au atacat cu o formaţiune de spahii, dar
acţiunea s-a încheiat fără pierderi de vieţi omeneşti.
În aceeaşi zi a sosit la Biharea prinţul Vaudernont cu artileria grea,
formată din I OOO de cavaleri 37 . Astfel, cu un efectiv cifrat la 15.000 de
oameni şi I 04 tunuri, la 12 octombrie, Ludwig von Baden se îndreaptă
spre Oradea şi declanşează fără întârziere operaţiunile militare.
Pentru început au fost instalate tunurile pe dealurile de pe malul
drept al Crişului (Dealul Viilor), de unde s-a tras aupra Olosigului şi cetăţii.
De asemenea, din cetate se răspundea cu focuri de tunuri, lovind doar nişte
căpiţe de fân 38 •
n Scholtz Bela, op. cit., p. 191-192
Bunyitai Vincze, op. cit., p. 68
Scholtz Bela, op. cit., p. 193
36
Cronici turceşti despre Ţările Române, voi.II, secolul VII începutul secolului VIII,
Extrase, Bucureşti, 1974, p.400. (în continuare Cronici turceşti)
17
T6th, - Szabo Păi, op. cit., p. 126
18
Scholtz Bela, op. cit., p. 193
34
35
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artileriei, în această primă fază se leagă şi numele
franciscan Tiizes Gabriel, renumit pirotehnist, căruia I s-a dat
comanda acestei baterii. El a inventat un material inflamabil care nu putea
să fie stins, utilizat atât la asediul Budei cât şi la cel al Estergomului şi
acum adus la Oradea pentru incendierea cetăţii. Prin faptele sale, călugărul
a rămas în memoria colectivă, până la sfârşituk secolului al XIX-iea, sub
denumirea "de cel de foc" (Tiizcs) 39 . În ajutorul acestuia au fost trimişi, pe
26 septembrie, de la cartierul general din Viena, 21 de artificieri, care,
după mărturisirea lor, au participat la acţiuni până pe 13 noiembrie, când
din ordinul generalului Werner, s-a încheiat această serie a ostilităţilor la
Oradea şi au fost rechemaţi în capitală40 .
Infanteria, formată din 12 companii puse sub comanda generalilor
Barfuss si Maximilian, s-a instalat în cele două văi de lângă Olosig, lânga
dealul Calvaria. Au lucrat la tranşee şi la un canal de scurgere 1500 de
soldaţi. Pe acest deal a fost amplasată o baterie cu 1O tunuri şi două pive
(mortiere), iar pe partea dreaptă a drumului dinspre Olosig o redută cu 7
tunuri. Un drum înlesnea comunicarea dintre acestea 41 .
Prima dată a fost vizată Palanca Olosig. După relatarea lui Baden,
palanca ce împrejmuia acest cartier, era un perete de scânduri înalt şi întărit
cu pământ. Acestui sistem de fortificaţii i se adăuga un şant cu apă, care-l
înconjura. Având în vedere că Olosigul era situat mai sus de nivelul Crişului,
el se umplea doar pe timpul furtunilor. O astfel de fortificaţie nu a reprezentat o dificultate în faţa asediatorilor42 . Cu 6 tunuri de mare calibru, în 13
octombrie, s-a început tirul asupra parapetului; întreţinut toată ziua de
artilerie, nu însă fără riposta asediatorilor. În ziua următoare, bombardamentul a continuat cu aceeaşi intensitate. Tot acum a sosit vestea cuceririi
cetăţii Finiş de lângă Beiuş de către haiducii colonelului Molnăr. Succesele
armatei imperiale erau evidente, astfel încât, în noaptea dinspre 14 spre 15
octombrie se afla foarte aproape de Palancă. Peste zi, o unitate de mortiere
şi-a intensificat tirul asupra cartierului, datorită căruia casele au fost incendiate, iar poarta târgului s-a dărâmat. Noaptea le-a dat răgaz turcilor să-şi
refacă principalele stricăciuni,
în timp ce austriecii pregăteau un atac
decisiv asupra târgului, punând pe picior de luptă încă o baterie de tunuri
din direcţia opusă. În acest mod, pe 16 octombrie, după bombardarea
continuă a Olosigului, generalii Barfuss şi Stahrenberg au ordonat asaltul
infanteriei. Cu ajutorul scărilor, infanteriştii au trecut palanca şi au pătruns
De
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în Olosig, împingându-i pe turci peste Criş, spre centrul oraşului. Ca urmare în acest cartier au fost instalate trei batalioane de infanterie, sub
comanda colonelului Arienzaga43 • În zilele de 17 şi 18, Ludwig von Baden
a traversat cu restul armatei Crişul şi Peţa pe partea sudică a oraşului, unde
şi-a aşezat tabăra. De aici a iniţiat operaţiunea de încercuire pe flancuri a
Oraşului Nou (Belvâros). Aproape 1500 de genişti au pregătit tranşeele şi
terenul pentru artilerie. După aceasta, tunurile au fost amplasate pe ambele
părţi ale Crişului. Între timp şi turcii de la cetăţile din apropiere au încercat
să riposteze şi să hărţuiască armata imperială. În 18 octombrie un corp de
spahii de la cetatea Gyula s-au apropiat de oraş, reuşind doar să ia nişte
vite. Find prinşi de husarii maghiari, o parte dintre ei, împreună cu comandantul au fost ucişi, 13 capturaţi, iar prada recuperată. În ziua următoare
câteva sute de turci au încercat să împiedice construirea canalelor şi
tranşeelor, însă fără succes. Atacul s-a repetat şi a doua zi (20 octombrie).
Pe la 9 dimineaţa câteva sute de călăreţi tătari şi turci, aliaţi lui Tokoly,
s-au năpustit asupra taberei dar au respinşi cu uşurinţă, pierzând atât prizonierii cât şi caii furaţi 44 • Aceste hărţuieli n-au putut zădărnici planurile
asediatorilor, care, după cum se arată într-un raport înaintat la Consiliul de
Război din Viena, în 20 şi 21 octombrie, au pus în funcţiune două baterii
de tunuri, fiecare formată din 11 piese. În 22 octombrie au venit din
Transilvania 2000 de sârbi pedestri şi călări, iar pe 24, aşa cum arată
acelaşi raport, a sosit şi generalul Heissler în tabără. Soldaţii sârbi amintiţi,
fiind atacaţi de turci, au reuşit să-i alunge cu ajutorul trupelor germane
Turcii însă doreau cu orice preţ să stabilească legătura cu garnizoana din
cetate, de aceea au recurs la o modalitate de care se vor mai folosi şi
anume; să pătrundă în cetate câţiva turci deghizaţi în uniformă germană.
Aceştia au trecut pe lângă gărzile austriece fără să fie descoperiţi şi au
intrat în cetate. În acest timp, un efectiv de aproape 700 de tătari - după
estimările din raport - au atacat unităţile de artilerie, reuşind să distrugă
peste 100 de tunuri, să alunge aproape 2000 de cai şi să ia boii de la
afeturi. În acelaşi raport, care cuprindea sinteza evenimentelor pe o perioadă de patru zile, se menţionează că în 23, a aceleaşi luni, asediatori au
bombardat neîncetat oraşul, producând mai multe breşe în zidul care înconjura Oraşul Nou, aflat pe punctul de a se prăbuşi. În această situaţie,
turcii şi cei care-l apărau au incendiat suburbia şi s-au retras în tranşeele
din faţa cetăţii. Până să intre trupele austriece în oraş, totul era pustiit. Au
fost salvaţi câteva sute de sârbi (poate ortodocşi - numele generic dat
acestora o perioadă), care locuiau în acest cartier (etliche hundert daselbst
43
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wohnhafft geweste Rătzen) 45 . Tonul atacului asupra Belvaroş-ului fusese
dat de bateria de tunuri instalate în palanca de la Olosig, încă din 21
octombrie 46 . Prin urmare, se trece la o a treia etapă a asediului, cea a
fortificaţiei (Festung.). Asediatorii au înaintat astfel până în apropierea
şanţului cetăţii. 47 • În 26 octombrie se făceau pregătiri cu febrilitate: un
drum care să facă legătura între Olosig şi centrul fostului cartier Belvaroş
şi instalarea artileriei. În acea noapte, în timp ce maiorul Lowenstein inspecta posturile de supraveghere, a fost rănit grav de un glonte tras din
cetate, de unde se încerca orice formă de ripostă 48 • Informaţii despre următoarea fază a acţiunilor privind asediul ne sunt fumizate de un raport
înaintat de Ludwig von Baden împăratului. Vremea era încă frumoasă şi
prielnică pentru asediul fortificaţiei până în 28 octombrie, când s-a întocmit raportul. Dacă până în 27 s-au folosit pentru atac doar tunuri grele de
campanie şi foarte puţin s-a apelat la infanterie, după această dată, o dată
cu instalarea bombardelor şi aducerea mortierelor, a început bombardamentul cu material incendiar (mit Bomben zu stellen und Feuer einzuwerfen worden). Atacul a avut un mare efect (ein zimlich grosses Efekt),
deoarece nu numai că s-a auzit un mare urlet în cetate (ein grosse Geschrei
in der Festung), dar au şi fost văzuţi oameni aruncându-se peste bastioane.
Intenţiile marcgrafului erau să continue ofensiva din 29 cu două baterii de
tunuri, fără încetare, şi cu infanteria grea să simuleze un atac pentru a-i
constrânge pe duşmani să cedeze. În situaţia unei nereuşite, şi datorită
iernii care se anunţa foarte grea, intenţiona să instaleze blocada. Se poate
vedea din cele relatate de Ludwig von Baden, că nu prea era încrezător
într-o izbândă imediată, dar încerca să-l convingă pe împăratul Leopold de
rezultatele îmbucurătoare de până acum şi să-l asigure de reuşita ocupării
cetăţii. Astfel, i-a transmis că nu numai Palanca Olosig şi celelalte oraşe
sunt distruse total şi pârjolite, ci şi clădirile îngrădite din zona duşmanului,
iar castelul este aproape pus la pământ, aşa încât duşmanul nu va rezista
prea mult ,iar răniţii nu vor putea trece iarna. Despre o oaste turcească, a
"duşmanului" (este vorba de Tokoly şi aliaţii săi), care era pregătită la
Gyula, el credea că nu va face decât nişte încercări, deoarece ţinutul pustiit
de aici nu le permite să ducă o luptă susţinută. Pentru blocadă, în schimb,
ar mai fi surse suficiente. La comanda operaţiunilor blocadei se cerea să
fie numiţi generalii Herbeville şi Auerspeg, sau măcar unul dintre ei 49 • În
data de 29, bombardamentul a început în forţă, astfel încât, incendiul
45
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produs în cetate a putut fi stins numai după şase ore. De asemenea, în
multe locuri cetatea era avariată. Ludwig von Baden, a cerut asediaţilor să
predea cetatea. Aceştia din urmă au refuzat categoric, deoarece erau convinşi
că vor primi ajutoare. Convingerea lor era întreţinută şi de prezenţa trupelor tătare şi otomane care hărţuiau tabăra lui Baden, aşa cum s-a întâmplat
şi pe 31 octombrie 50 . În acest mod, încrederea marcgrafului că va cuceri
cetatea, în acest sfârşit de toamnă, se diminua de la o zi la alta; sentiment
care conjugat cu lipsa de entuziasm şi epuizarea pricinuită de lungul război
a condus în cele din urmă la soluţia blocadei. Aşadar, un atac decisiv n-a
mai avut loc, deşi avantajele (o armată numeroasă, dotare, tehnică militară,
poziţiile ocupate, cetatea puternic avariată) erau de partea tânărului
feldmareşal. Scholtz Bela şi Bunyitay Vincze pun acest fapt pe seama
nepriceperii lui în acţiunile de asediere, el excelând doar la bătălie pe câmp
deschis. Autorii au afirmat aceasta având în vedere probabil victoria de la
Salankemen, care i s-a datorat. Suntem de părere însă, că acest fapt s-ar
datora grosso modo pierderii entuziasmului, întrucât Ludwig von Baden
era secondat de generali cu experienţă în asediul multor cetăţi care împânzeau la acea vreme Europa. Mai mult, cum se arată întrun studiu recent "îndelungatele asedii reprezentau partea principală a operaţiunilor militare
din epoca barocă" 51 • Ezitarea marcgrafului von Baden se poate înţelege
datorită faptului că trupele sale de asediu erau periodic hărţuite de aliaţii
Tokoly şi aliaţii săi tătari, precum şi zvonului referitor la o armată turcească pornită în ajutorul aliaţilor de la Oradea. Pentru a-şi asigura spatele,
el a trimis pe 1 noiembrie pe locotenent-colonelul La Porta în fruntea unui
grup de şase sute de călăreţi din regimentul Heissler să inspecteze zona şi
să culeagă ştiri despre mişcările oamenilor lui Tokoly. A ajuns până în
Satul Nou fără să afle nimic. Se ştia că Tokoly a trecut la 19 octombrie
Mureşul pe lângă cetatea Lipova, dar nu a avut curaj să atace trupele
austriece de aici, întrucât şi oastea sa era epuizată fizic din cauza atâtor
lupte şi a hranei insuficiente. De aici au venit apoi şi şi-au ridicat tabăra
între Ineu şi Gyula, de unde au făcut incursiuni mai mult de pradă la
Oradea. Proviziile neîndestulătoare şi gerul I-au determinat să se îndrepte,
la 28 octombrie, spre Şiria. Dar Ludwig von Baden avea prudenţa să se
aştepte, în orice moment, la un atac din partea inamicului 52 . Speranţa
marcgrafului era să-i poată constrânge pe asediaţi să se predea, ei dovedindu-se consecvenţi în rezistenţă. Într-o epistolă adresată împăratului
într-un ton optimist, la 5 noiembrie, din tabăra de la Oradea, comandantul
50
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asediatorilor şi-a dezvăluit planurile. El prezenta, fireşte, rezultatele asediului: "bombardamentele noastre au fost continuate până la această dată cu
mare efort - (Unsere Bombardierung ist bis data mit grossen Effekt continuiert worden) - şi nu poate fi descris cum arată această localitate distrusă. Contraatacul lor este foarte slab, şi nu cred că avem mai mult de 50
sau 60 de morţi şi răniţi, iar bolile nu mai bântuie la această dată (die
Krankheiten grossieren auch demalen nicht mehr) şi mulţumită •lui
Dumnezeu nu este nici o lipsă în tabără, potrivit informaţiilor din misiunile
de recunoaştere armata inamică, care a încercat la un succes aici, a trebuit
să se retragă, pe scurt (in summa) Multstimate, se arată mari facilităţi
pentru cucerirea acestei fortificaţii, deoarece însă acum timpul în an este
foarte pretenţios şi nimic decât vremea rea numai să aştepte, pentru a avea
gloria dorită". Părerea sa era însă, că "o luptă nu ţine de destin ci de
oportunitate". De aceea, în puţinul răgaz pe care-l mai avea până la venirea iernii, intenţiona ca printr-un canal deja început, să scoată apa din
şanţul din jurul fortificaţiei şi printr-un atac formal să-i constrângă pe
asediaţi să se predea. Dar îl înştiinţa, în acelaşi timp, pe împărat, că nu
există nici o certitudine în acest sens, atât datorită timpului nefavorabil, cât
şi a rezistenţei inamicului şi că acţiunile ar putea fi încă mult prelungite.
În schimb, cea mai sigură i se părea varianta unei blocade. Pentru aceasta
trebuia să se facă tranşee în faţa porţii, să închidă orice ieşire şi să continue
bombardamentele pe timpul iernii până ce inamicul va fi forţat să cedeze.
În calitate de comandant al armatei de pe frontul din Ungaria, van Baden
credea că otomanii nu vor fi dispuşi să încheie pace, motiv pentru care
sugera împăratului finanţarea unei armate considerabile şi trimiterea unei
flote pe Dunăre. 53
În pofida continuării tirului asupra cetăţii, potrivit planului, asediaţii
nu se dădeau înfrânţi. Cam aşa îşi începe raportul, generalui Barfuss, către
prinţul elector al Brandemburgului, întocmit pe 9 noiembrie. Acesta notează în continuare că nu au reuşit să evacueze apa din şanţul cetăţii şi
"deoarece de câteva zile vremea este aici aşa de urâtă şi înverşunată cu
ploi şi căderi de zăpadă, l-a constrâns pe Marcgraf să transforme acest atac
în blocadă". De aceea el intenţiona să retragă trupele pentru ca în termen
de 8 zile să fie încartiruite pentru iarnă, la încercuirea cetăţii urmând să
rămână doar I OOO de infanterişti şi 500 de cavalerişti, alături de 1200 de
husari şi haiduci unguri. În ce priveşte oastea prinţului, trimisă sub comanda lui Barfuss la Salankemen şi apoi la Oradea, generalul raporta că deja
din ziua precedentă, artileria, instalaţiile de luptă şi efectele au plecat din
tabără la locul de încartiruire, însoţite de colonelul Schoning. De asemen ANICB-Austria, rola 26, cadrele 817-820
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nea, i-a ordonat acestui colonel să preia toţi răniţii şi bolnavii răspândiţi
prin sate (la Erlauh). Celor aflaţi în carantină li s-a interzis să plece ca să
nu infecteze şi pe alţi soldaţi. Pentru îngrijirea acestora s-au alocat 1OOO de
coroane 54 •
Ludwig von Baden se simţea dator să dea explicaţii împăratului, de
aceea la un interval de numai 5 zile, a expediat din tabăra de lângă cetate
o altă scrisoare, redactată în 1O noiembrie. El îşi exprima, în acest mod,
consternarea că asediaţii încă mai rezistă, în ciuda pierderilor foarte mari
pe care le-au înregistrat. Dar era sigur că nu vor mai suporta situaţia "pe
aceste friguri care au izbucnit în forţa" (bei diesen mit Gewalt eingerissenen Kalten), dacă se va aproba menţinerea blocadei. Ea consta într-o
încercuire a fortăreţei cu tranşee "eine grosse Schantz" la aproximativ 500
sau 600 de metri de poarta cetăţii. Aici trebuiau să se instaleze 1OOO de
infanterişti şi cei 500 de călăreţi, cei care au şi săpat tranşeele. Sub comanda colonelului maghiar Molnar, 1200 până la 1500 de husari şi haiduci, cu
tabăra în Olosig, trebuiau să întărească blocada. Cea mai mare parte a
trupelor imperiale vor fi încartiruite la Debreţin şi în jurul lui. Restul miliţiei
maghiare s-a cantonat în apropierea Oradiei, iar cea sârbească în câteva
sate şi puste dintre Oradea şi Gyula, încât acestea să poată interveni în
orice moment în sprijinul blocadei. Pericolul ca vreo oaste duşmană să-şi
ridice tabăra în această zonă nu exista, deoarece "de câţiva ani aproape
totul a fost distrus şi pustiit" (von etlichen Jahren her fast alles verderbt
und zu Grund gerichtet worden), iar Tokoly şi tătarii încă se aflau peste
Mureş. Astfel, Marcgraful îl sfătuieşte pe împărat să-şi concentreze mai
degrabă atenţia asupra operaţiunilor militare de la Lipova, Lugoj, Caransebeş şi de pe Dunăre 55 .
În consecinţă, la ultima soluţie, cea a blocadei, s-a ajuns şi din cauza
lipsei de entuziasm a trupelor imperiale, şi datorită dârzeniei apărătorilor,
nu în ultimul rând a unui puternic sistem de fortificaţie. De asemenea, se
adăugau clima şi relieful, Oradea şi partea de cîmpie a Bihorului aflându-se
într-o zonă predominant mlăştinoasă 56 , care pe o vreme ploioasă era adesea
inundată. Pe această din urmă caracteristică mizau şi comandanţii oştilor
turceşti, chemaţi să se sfătuiască în cortul serdarului Halif, după ce pe 12
noiembrie a sosit vestea intenţiei austriecilor de a organiza blocada. Aga
ienicerilor Ekindi Mehmed paşa, cu această ocazie ar fi spu11: "Cetăţile
Oradea, Ineu şi Gyula, fiind aşezate în mijlocul unor mlaştini, ele au posibili54
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tatea să reziste câtva timp". Le rămânea, astfel, să asigure hrana garnizoanei turceşti de la Timişoara şi să întărească această poziţie. Aici vestea s-a
confirmat, însă marşul unei oştiri" otomane spre Oradea era aproape imposibil, ca fiind vremea când apele cresc ( ... ) şi trecerea peste ape este cu
neputinţă, fără construirea unor poduri solide". În scrisoarea adusă de un
emisar din cetatea Oradiei la tabăra din Timişoara, se arată marile dificultăţi
prin care trecea garnizoana din cetate din cauza lipsei de provizii, solicitând un ajutor neîntârziat "la primăvară, altfel cetatea era ameninţată" 57 .
Într-adevăr, condiţiile climaterice şi de relief dădeau bătaie de cap nu
numai otomanilor pregătiţi să vină în ajutorul asediaţilor, ci a condus şi la
suspendarea operaţiunilor trupelor imperiale din tabăra de la Oradea. Era
în perioada în care "mica eră glaciară" se manifesta, în această zonă, destul
de puternic; ierni foarte grele şi un regim ploios activ 58 .
lată cum descrie acest fenomen generalul Barfuss într-o scrisoare
semnată la 13 noiembrie şi trimisă Prinţului Elector: "până acum am continuat cu bombardarea castelului, încă nu am reuşit să debleiem apa din
şanţul cetăţii, cum s-a sperat, deoarece am primit o aşa revărsare preaputernică de apă de sus (din cer n.n. M.G) şi este aşa un frig năpraznic şi
tăios că în lipsa furajelor şi dotărilor ar crăpa oamenii şi vitele şi e imposibil să poţi supravieţui pe această vreme într-o tabără de luptă". Aceasta
este ziua când Marcgraful Ludwig von Baden a ordonat să fie întreruptă
bombardarea cetăţii 59 , după ce a primit confirmarea de la generalul Werner, reprezentant în Consiliul Aulic de Război 60 .A urmat retragerea trupelor. Chiar în aceeaşi zi, având în vedere slaba mobilitate, au plecat artileria,
tunurile şi mortierele. După încă două zile urma să plece restul trupelor. În
afară de cei care au rămas la blocadă, încă 6000 de pedestraşi şi cavaleri
din diferite regimente trebuiau să se cantoneze la distanţă de două mile una
de alta în localităţile din jurul Debreţinului. Deja aici se afla colonelul
Schoning cu bolnavii şi artileria din formaţiunea brandenburgheză 61 •
Despre starea în care se aflau cei din cetate şi garnizoana turcească
mărturiseşte Hussein, un soldat turc, menţionat într-o sursă ca dezertor
(iiberlaufer) 62 şi considerat prizonier la interogatoriu (Gefangener), adus
de la Oradea la Debreţin în 20 noiembrie. Acesta răspundea de muniţie în
cetate (Dschebedsih) şi care cunoştea foarte bine situaţia din cetate. PotriCronici turceşti ... p. 401
Paul Binder, Paul Cemovodeanu Cavalerii Apocalipsului. Calamităţi naturale din
trecutul României până la I 800. Bucureşti, 1993, p. 74
59
ANICB-Austria, rola 26, cadrul 795
60
Idem, rola 226, cadrul 730
61
Ibidem, cadrele 795-797
62
Ibidem, cadrul 780
57
58
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vit răspunsurilor lui la interogatoriu, în cetate se aflau la început, după
registrul de evidenţă, 3000 de soldaţi, din care mai rămăseseră apţi de
luptă aproape jumătate, cei mai mulţi erau răniţi ori sufereau de arsuri din
cauza bombelor incendiare. Aga ienicerilor este rănit grav la un picior; la
fel fostul beg de Săniob, Tolna Hassan Kulagus Hassan, o vestită călăuză.
Bombele n-au mai lăsat nici un loc întreg din castel. În acest mod, au
rămas sub dărâmăturile unor încăperi şi pivniţe multe femei şi copii, precum şi multe bunuri. Arsenalul şi temniţa n-au suferit nici o pagubă.
Garnizoana se adăpostea în bastionul din capătul şanţului, iar femeile,
copiii şi civilii locuiau acum în interiorul cetăţii, în încăperile intacte. Proviziile de grâu, păsat (Brein) şi ceapă nu erau suficiente, deoarece ele au fost
depozitate în cele două mari turnuri, din care câteva părţi s-au prăbuşit
peste ele. În schimb, mai erau ceva provizii de grâu la particulari. Cât
priveşte muniţia, aceasta era într-o cantitate mare, distribuită în şapte depozite; apoi 80 de tunuri mici şi mari, patru mortiere, din care unul defect,
peste 200 de bombe şi foarte multe grenade de mână. Drept urmare, cei
din cetate nu puteau rezista mai mult de două luni şi toată speranţa lor
stătea într-un ajutor, despre care erau îngrijoraţi că nu-l vor primi. Însă
teama care a pus stăpânire pe ei se datora epuizării neîntârziate a lemnelor
şi proviziilor de hrană. Cu toate acestea nu voiau să se predea, deoarece
trăiau cu convingerea că armata imperială nu va putea rezista mult sub
ziduri. Despre sosirea ajutoarelor n-aveau nici o certitudine. Ei au trimis
imediat după incendierea oraşului pe spahiul Gamber să aducă întăriri, dar
nu a mai venit nimeni. În cetate n-a mai intrat decât un soldat turc din fosta
garnizoană de la Beiuş. 63 •

II. BLOCADA
Notiţele

de la acest interogatoriu le trimitea marcgraful, ca anexă la
un raport din 23 noiembrie, adresat împăratului. Faţă de dispoziţiile primite
în data de 13 de la cartierul general din Viena s-au mai sugerat unele
modificări ale încartiruirii. Ludwig von Baden şi-a stabilit cartierul la
Debreţin, unde se afla şi grosul trupelor de câteva zile. Generalul de cava63
Ibidem, cadrele 768-773. Referitor la prizonieri, ar fi 25 de germani şi peste 150 de
unguri; precum şi doi locuitori din Debrezin, care, când a început asediul, aduseră cereale pentru
garnizoană din cetate şi erau acum reţinuţi în temniţă. În urma interogatoriului sunt făcute
cunoscute numele ofiţerilor tineri care au murit şi celor care sunt răniţi: aga Hussein, Beschlier
Aga, Ali Aga, Giongulier (respectiv locotenent) Hassan; alţi doi locotenenţi, doi adapaşi, aga
spahiilor Mustafa. Dintre cei 24 de artficieri, 4 au fost răniţi şi apoi au murit. Între răniţi erau:
Aga ienicerilor, Tolva Hassan begul de Sâniob, Kulagus Hassan (foarte vestită călăuză). Între
ofiţerii inferiori ar fi, de asemenea, mulţi răniţi, dar dezertorul nu le cunoaşte numele. Cai au mai
rămas doar 25 sau 30, ceilalţi au fost omorâţi de bombele incendiare. Acelaşi lucru s-a întâmplat
şi cu foarte multe vite şi oi - n.n. M.G.
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lerie Styrumb a pornit marşul cu regimentul său spre Viena, în locul lui
regimentul de cavalerie Dorische şi alţi peste I 00 de cavaleri. La
blocada din Oradea a fost numit generalul Auersperg, conte, căruia i se vor
înainta noile dispozi_ţii.
Von Baden îl asigura pe Împărat că blocada va avea succes, întrucât
asediaţii nu vor beneficia un timp de ajutor şi datorită faptului că turcii se
confruntau cu mari probleme. Marcgraful îi aduce la cunoştiinţă Împăratu
lui că în zona lor de ocupaţie domneşte confuzia: Seraskur Tappal Hussein
Paşa ştrangulează oamenii fără milă, Tokoly şi Petrozy împreună cu rebelii
lor au fost făcuţi prizonieri de către tătari, lipsa de alimente în cetăţile
Timişoara, Ineu şi Gyula. Maiorul Gurtenstein a fost trimis cu un regiment,
ajutat de unguri şi sârbi să cucerească Ineul. Conform ordinelor primite şi
considerând că şi-a încheiat misiunea aici, Ludwig von Baden anunţa că
se va îndrepta spre Erlau64 • Asta nu înainte de a cere dispoziţii şi sugestii
de la Consiliul Aulic de Război în privinţa modului de asigurare a proviziilor (furaje şi alimente) necesare blocadei, cum se va proceda în cazul
când garnizoana va capitula ce măsuri să fie luate faţă de de miliţia ungară
rămasă la blocadă şi dacă intenţionează să dezerteze sau să treacă de
partea duşmanului 65 •
Astfel generalul marcgraf Ludwig von Baden va părăsi teatrul de
război din Ungaria pentru a prelua comanda celui de pe Rin, el fiind
considerat alături de prinţul Eugen de Savoia una dintre cele mai importante figuri ale acestui război 66 • Trupe din armata lui au rămas să staţioneze
la Debreţin, Sâniob, Beiuş, Diosig, Cetariu, Şimleu sau au fost trimise în
Satu Mare şi spre Lipova 67 • Aceste trupe trebuiau să fie întreţinute de
locuitorii acestor zone, care nu apucaseră încă drumul pribegiei. Cheltuielile războiului erau foarte mari. Numai pentru nevoile asediului au fost
nevoiţi să trimită din Debreţin 600 de zilieri pentru lucrările la tranşee şi
l OOO de saci de lână, butoaie, făină şi nutreţul pentru cai. Depopularea
oraşului în urma luptelor l-au determinat pe împărat să emită în 4 decembrie 1691 un privilegiu pentru încurajarea repopulării Olosigului 68 , unde
erau 114 case neîngrijite 69 . Probabil că acesta ştia că pentru câştigarea
războiului trebuia să aibă grijă de populaţia locală 69 . O încheiere a păcii
cu Poarta, aşa cum se prefigura în această vreme, uşura situaţia locuitorilor
rămânând

64

Ibidem, cadrele 778-790
Ibidem, cadrele 791-792.
66
Allgemeine Geschichte, p. 33.
67
ANICB-Austria, rola26, cadrele 775-776
6
R Istoria oraşului Oradea, p. 157
6
R Schotz Bela, op. cit., p. 200
69
Rosario Villari, op. cit., p. 53
65
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şi dădea răgazul refacerii bugetului armatei imperiale; altminteri habsburgii
se vedeau obligaţi să instituie taxe pe capul fiecărui om (capitaţia). Între
timp, la blocada ridicată de inginerul de război Peronni 70 , se mai încerca
scoaterea apei din şanţul cetăţii, iar pe dealul de acolo s-a ridicat un stabiliment (o redută) pentru instalarea tunurilor cu scopul de a mai lovi în
fortificaţie 71 • Sistarea bombardamentului şi instituirea blocadei nu a însemnat încetarea oricărei acţiuni sau simpla încercuire a cetăţii. Dimpotrivă,
efectivele rămase, anume cei 2300 de soldaţi, au continuat să forţeze
garnizoana prin diferite mijloace să predea cetatea. În primul rând, cel mai
eficient, a fost focul tunurilor. La începutul lui decembrie, Auersperg, aflat
pe drumul peste Gengeş (Gengesch), se îndrepta spre Oradea. Generalul
conte Castelli solicită prin intermediul lui Baden, sosit din 3 decembrie la
Weiniz, să se achiziţioneze bombe pentru blocadă, deoarece atât cele ră
mase din timpul asediului, cât şi cele primite mai apoi au fost folosite sau
au ieşit din uz. Auersperg, care ajunsese la Oradea în 22 decembrie, a
dispus finalizarea lucrărilor la blocadă şi construirea a încă nouă instalaţii
de luptă. Generalul spera că în foarte scurt timp va pune stăpânire pe
cetate. Într-adevăr, conjunctura îi era favorabilă. Bombele aruncate în cetate au produs mari pagube în continuare. Deşi se ştia că a fost trimis la
începutul lunii un mesager la Timişoara şi la Marele Vizir să ceară ajutor
şi provizii, nu s-a mai primit nici un semn în acest sens. Astfel că, pe
timpul unei asemenea ierni, "din cauza lipsei de lemne şi de provizii"
(wegen grosse Mangels an Holz und Proviant uneinig sind), s-a iscat o
serie de conflicte între cei din cetate, slăbind coeziunea şi rezistenţa lor.
Cerealele din magazie erau pe terminate, iar o parte din ele au ars. Rămă
sese numai o cantitate de mei, însă mucegăit şi vechi. Din acesta se făcea
o pâine "amară ca fierea" (gallbitteren Brat). De asemenea, apa din fântână
a început să miroasă urât, iar aerul a devenit insuportabil de la mirosul
greu al prafului de puşcă şi al fumului. Din această cauză au murit mulţi
bolnavi, iar zilnic 18 până la 20 de persoane, aşa cum se estimează într-un
raport din 25 decembrie, scris la Debreţin care relata despre toate acestea.
Garnizoana - apreciază aceeaşi sursă - nu avea acum mai mult de I OOO
de soldaţi combatanţi. Aceştia manifestau acte de insubordonare faţă de
superiorii lor (comandanţii lor) şi, alături de civili, le solicitau mereu, în
asemenea condiţii, să capituleze. Căpeteniile garnizoanei nu se arătau de
acord, încercând însă să-i consoleze cu gândul că o să primească întăriri.
Faptul că ajutorul întârzia să apară şi puţinele provizii trebuiau drastic
economisite a impus soluţia eliberării zilnice a unui număr de civili (femei,
70

71

ANICB-Austria, rola 26, cadrul 793
Ibidem, cadrul 761
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bărbaţi,

copii). Nici soldaţii nu mai puteau suporta condiţiile inumane ale
De aceea, de multe ori au încercat să profite de neglijenţa
încercuirii sau pur şi simplu să o forţeze 72 • Aşa s-a întâmplat în 20 decembrie când câteva grupuri de soldaţi printr-o mişcare tactică au atacat din
mai multe părţi pe cei care formau blocada. Atacul a fost respins de husarii
colonelului Molnar 73 • La fel, în noaptea când a sosit Auersperg la palanca
din Olosig, garda a fost luată prin surprindere, însă a ripostat la timp.
Pentru a preîntâmpina orice intenţie a otomanilor de a veni în sprijinul
celor de la Oradea, au fost trimişi husari în zona Gyula şi Ineu. La încercările turcilor de a sparge blocada, austriecii le-au replicat cu tirul tunurilor. În urma acestora, în ziua de 23 decembrie, raporta locotenent colonelul Păumann, comandantul trupelor austriece de la blocadă, au murit
soţia şi copiii comandantului ienicerilor (aga) 74 •
Când garnizoana turcească se afla aproape la capătul puterilor, s-a
întâmplat să vină şi acel gest de ajutor mult aşteptat. În 6 ianuarie, pesemne, profitând de această zi de sărbătoare, paşa din Gyula, însoţit de 8
oameni, cu toţii deghizaţi în husari, au izbutit să treacă de încercuire şi să
pătrundă în cetate. Aici a înmânat comandantului cetăţii o sumă considerabilă de bani spre a fi plătite soldele garnizoanei turceşti; totodată a îmbăr
bătat-o, spunând că va veni în ajutor o oaste de 20 - 30.000 de turci. Acest
eveniment a lezat onoarea generalului Auersperg. El dorea să pedepsească
îndrăzneala, plănuind cucerirea cetăţii Gyula. În acest fel se putea înlătura
pe viitor o eventuală primejdie.
Sub comanda generalului Castelli, unităţile care staţionau în Debreţin,
Dorische, St. Croix, Truchsess şi 100 de muşchetari, un tun, o bombardă
şi scări de asediu se aflau deja pe 9 ianuarie la Beretty6ujfalu. Aici, în ziua
următoare au fuzionat cu trupele care formau blocada, conduse de generalul Auersperg; un contingent din regimentul de cavalerie german alături de
efective din miliţia sârbească şi maghiară. Cu o asemenea oaste, potrivit
planului său de atac, Auersperg a luat cu asalt în 15 ianuarie, la orele 3
dimineaţa, Palanca de la Gyula din trei direcţii. Atacul, plănuit în mare
secret, a surprins pe apărătorii palăncii, care a capitulat imediat, rămânând
doar cetăţuia ca punct de rezistenţă. Între timp, contingentul sârbesc, mai
puţin disciplinat, s-a dedat la jafuri şi crime; fapt ce a oferit răgaz garnizoanei din cetăţuie să organizeze o apărare puternică. În acest fel, un atac
ce părea să aibă mari sorţi de izbândă s-a încheiat cu un eşec 75 •
rezistenţei.

72

71
74
75

ANICB-Austria, rola 26, cadrele 755-756
Bunyitay Vincze, op. cit., p. 78
ANJCB-Austria, rola 26, cadrul 757
Scholtz Bela, op. cit., p. 202; Bunyitay Vincze, op. cit., p. 79
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Miliţia maghiară şi sârbească era fireşte compusă din mercenari, pentru
care războiul nu avea un ţel politic, ci unul economic. Tergiversarea ori
neplata lefei ducea aproape invitabil la abuzuri, întrucât aceasta era singura
formă de subzistenţă a condotierilor76 • Auersperg nu a putut să corijeze
comportamentul trupelor sârbeşti, cu toate că el cunoştea nemulţumirile
soldaţilor, datorate întârzierii lefurilor şi a lipsei de provizii; cel mult îl
putea anticipa. Totuşi, înainte de se îndrepta spre Gyula, el a prezentat
această situaţie Cămării de la Viena, totodată făcându-i cunoscut şi riscul
de se destrăma blocada77 • Aşadar, exista o promisiune faţă de aceste contingente de mercenari. Cele din regimentele austriece, dintr-o armată regulată instruită şi mai disciplinată, care-şi serveau monarhia, puteau accepta
cu mai multă uşurinţă întârzierea soldelor78 , dar nu şi criza de alimente sau
furaje. De aceea, generalul reiterează cu insistenţă cererile pentru pâine şi
ovăz, precum şi pentru plătirea lefelor cuvenite miliţiei sârbeşti şi
79
ungureşti • Soldele însumau până în luna februarie 6000 de florini, care
trebuiau plătiţi în două rate de câte 3000 80 •
Numai aşa Auersperg a reuşit să evite o nenorocire. Paşa Abdullatif,
aflând de nemulţumirile mercenarilor unguri şi mizând pe faptul că aceştia
au fost cândva în trupele lui Tăkăly şi Petrozy, le-a propus să treacă de
partea turcilor, dar intenţiile paşei au fost aduse de către unguri la cunoştinţă
lui Auersperg, care, sperând la o victorie, le-a cerut acestora doar să simuleze
mişcarea. În momentul în care turcii au încercat să spargă încercuirea,
bazându-se pe sprijinul ungurilor, au avut surpriza să fie încolţiţi. Deşi nu
a fost o victorie pentru austrieci, turcii au înregistrat pierderi însemnate: în
jur de 100 de morţi şi răniţi, precum şi mulţi prizonieri 81 •
Imboldul dat de paşa din Gyula nu a fost de mare folos pentru
garnizoană. În plus, această înfrângere a venit să demoralizeze trupa.
Nereuşita poate fi socotită numai pe plan militar, fiindcă reducerea numărului
celor din cetate era un prilej de satisfacţie egoistă pentru cei rămaşi, care
se zbăteau într-o foamete cruntă în încăperile neîncălzite ale castelului.
Iscusitul general ştia să profite de noile împrejurări. În 6 februarie,
el a instalat pe dealul Sf. Ştefan două tunuri mari de campanie şi unul mai
mic, de unde a început necontenit să "incomodeze mai mult" (mehrers zu
inkommodieren) pe disperaţii apărători ai cetăţii. După ce aproape o
săptămână ei au sistat orice activitate defensivă, abia în 7 februarie au
76
77
78

79
80
81

Michael Howard, Războiul în istoria Europei, Timişoara, 1997, p. 38,
ANICB-Austria, rola 226, cadrele 125-126, 128
Ibidem, cadrul 734
Ibidem, cadrul 130
Ibidem, cadrele 145-146
Schlotz Bela, op. cir.p. 202-203; Bunyitay Vincze, op. cir.. p. 80
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deschis focul, însă numai de câteva ori. Era timpul în care rezistenţa şi
turcilor erau pe punctul de a ceda, iar Auersperg pregătea momentul capitulării acestora. Nu avea nici o ştire care să confirme că va veni
o oaste în sprijinul garnizoanei turceşti 82 , aşa cum comandanţii le promirăbdarea

seseră.

Lipsurile se acumulau de la o zi la alta, provocând nemulţumirea
a celor din cetate. O parte din turcii şi turcoaicele, care în zilele
acelea de început de februarie au fost lăsaţi să părăsească fortficaţia - încă
W1 mod de detensiona situaţia - relatează despre cele petrecute. Cu toţii s-au
dus la Paşă şi la aga ienicerilor, prezentându-le "mizeria lor şi foarte marile
lipsuri" (ihr Elendth und hochste Not), apoi şi-au arătat neîncrederea că va
mai veni vreun ajutor şi, drept consecinţă, au cerut să predea cetatea
germanilor - văzând aceasta - "atât paşa cât şi aga ienicerilor i-a rugat, să
mai rabde încă două săptămâni, în care ajutorul va sosi negreşit" (worauf
sowohl der Pascha als Janitscher Aga sie gebethen, dass sie sich nur noch
2 Wochen gedulden sollten, in welchen der Sukkurs unfehlbar ankommen). Însă nu s-a întâmplat nimic de acest fel. Ienicerii şi ceilalţi oameni
simpli devenind foarte indignaţi (ganz unwillig) de multe ori s-au luat la
bătaie între ei. Aceasta era şi cauza pentru care, cu arme de foc au ucis
foarte mulţi câini şi pisici (sehr viei Hund und Kătzen,) folosiţi pe urmă
drept hrană (aufessen). Mulţi s-au îmbolnăvit şi au murit, "iar ciuma domneşte
între ei" (die Pest darinen regiere). Confruntat cu un asemenea dezastru,
paşa era pe punctul de a semna capitularea. Numai insistenţele comandantului ienicerilor, care i-a amintit de cei doi emisari, plecaţi de mult după
întăriri, l-a făcut să se răzgândească. În final, aceşti trăitori şi martori, în
acelaşi timp, ai evenimentelor adaugă: "lipsa de lemn, de care ei suferă şi
pagubele, provocate prin bombele aruncate acum, nu poate să fie descrisă"83. (der Mangel, den sie an Holz darinen leiden, und den Schaden,
der durch die anjezo hineinwerfende Bomben zugefiigt werde, seye nit zu
beschreiben). Dacă dăm dreptate acestor mărturii, atunci apărătorilor cetăţii
le mai rămânea fie să capituleze, fie printr-o forţare să spargă încercuirea.
Având în vedere că aga ienicerilor, în primul rând, şi apoi paşa, se opuneau
cu îndârjire capitulării, rămânea viabilă doar a doua variantă. Paşa s-a gândit,
pentru început la un truc: să-i facă să creadă atât pe adversari cât şi pe
oamenii lui că au primit un ajutor. În noaptea de 11 februarie ordonă în
crescândă

ANICB-Austria, rola 26, cadrul 750. În scrisoarea, primită în 7 februarie de la locotenet
- colonelul Stierheimb, aflat la Lipova, se menţionează că s-au adunat doar câteva oşti turceşti
la Timişoara, unde Jăndor Gâspâr, însoţit de 19 curuţi, aduce paşei de aici un ajutor de la francezi
de 2000 de ducaţi; că Oradea va primi vreun fel de sprijin este foarte puţin probabil. Informaţiile
adunate din zona Ineu - Gyula nu pomenesc de nici o acţiune în acest sens - n.n. M.G.
83
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secret să se tragă cu tunul. Noaptea următoare cheamă pe ieniceri şi pe toţi
turcii la sfat într-o casă nu departe de turn. Dar întâmplarea face ca "o
bombă să cadă între ei" (wehrend dessen seye eine Bombe unter sie gefallen) risipindu-i, şi o dată cu ei şi speranţa într-un ajutor. Despre acestea
mărturiseşte un ţigan fugit în 13 februarie din cetate. Asemănător, relatează
şi un turc dezertat tot în aceeaşi zi. Amândoi, dar separat, depun mărturie
că atunci când ienicerii au solicitat capitularea, aga şi paşa i-a rugat să mai
aibă răbdare încă 1O zile. În acest timp, probabil, se plănuia o acţiune
hotărâtă care să spargă blocada 84 • Aşa că în 13 februarie, garnizoana organizează un atac în forţă (ziemlich stark) ieşind din cetate şi lovind din
mai multe flancuri tranşeul de lângă pod (sehr stark), dar soldaţii germani
au reuşit să-i respingă şi să-i urmărească până la şanţul cetăţii. Acest atac
s-a încheiat doar cu răniţi. A doua zi, din nou în forţă, (wiederumb stark),
turcii ies din cetate, de data aceasta mai mult cu •intenţia de a procura
lemne din imediata apropiere. Un corp militar de 100 de austrieci le-a
obstrucţionat acţiunea şi "au fost alungaţi până în cetate" (in die Festung
verjaget worden) 85
O săptămână au rămas în expectativă şi au putut să-şi refacă forţele,
după care au reluat în 21 februarie ofensiva. De data aceasta au suferit un
eşec, înregistrând 70 de morţi şi răniţi. Tot fără succes rămâne şi acţiunea
ofensivă din 29, aceeaşi lună, pregătită de aga ienicerilor86 • În aceste
condiţii, el, care fusese cel mai intransigent în ideea rezistenţei şi apărării
onoarei otomane, se arată dispus să discute cu Auersperg condiţiile unei
capitulări cât de cât avantajoase. Astfel, prin intermediul unui translator, îi
adresează acestuia din urmă câteva întrebări: dacă mai au de gând să
menţină multă vreme încercuirea; dacă, în eventualitatea predării cetăţii,
ştabul este împuternicit să stabilească condiţiile şi dacă după capitulare,
turcii, mai ales ofiţerii, pot să rămână în continuare în Oradea. La rândul
său, Auersperg a replicat că este îndreptăţit să fixeze condiţii, dar în ce
priveşte păstrarea locuinţelor acestora, totul depindea numai de graţia
împăratului. Referitor la prima întrebare, generalul a răspuns cu francheţe
că, dacă se mai opun mult timp şi nu capitulează, nu numai că va prelungi
blocada, ci o va transforma în asediu în urma căruia nu va mai lăsa pe
nimeni în viaţă 87 •
Aceste răspunsuri nu l-au mulţumit, se pare, pe aga Mehmed, de
vreme ce a decis să continue defensiva. Încă mai spera într-un ajutor, care
84
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acum, o dată cu venirea primăverii, ar fi trebuit, totuşi, să apară. În plus,
înmuierea frigului uşura mult situaţia nefericită a apărătorilor cetăţii. De
altfel, acest anotimp oferea prilejul pentru austrieci de a relua asediul.
Auersperg a început să facă demersurile necesare. El solicită încă din
vreme serviciilor administrative financiare să se procure scândura necesară
la instalaţiile militare (tranşee şi alte întărituri) pentru blocada şi asediul,
care se prefigurau. Aceste mecanisme birocratice, civile şi militare, erau
destul de complicate. Cu toate acestea, ele asigurau controlul strict al
cheltuielilor şi aprovizionării, conferind eficienţă într-un conflict atât de
îndelungat. 88
Războiul începea să fie unul al resurselor, iar câştigarea lui echivala
cu o bună gestionare a banilor şi cu aprovizionarea într-un mod optim.
Această birocraţie, - un serviciu incipient de intendenţă, - este considerată
de Michael Howard cea mai semnificativă inovaţie în arta războiului din
a doua jumătate a secolului XVII 89
Astfel, în 23 februarie, de la magaziile Cămării din Kosice erau
trimise 895 de bucăţi de scândură spre Oradea; o altă cantitate urma să
plece de la Tokaj 90 • În 18 martie Cămara Aulică, primea confirmarea de la
Kosice, unde era Cămară din Ungaria Superioară, că s-au dus la îndeplinire numai în măsura posibilităţilor solicitările comisarului de război Thausen,
însărcinat cu supervizarea aprovizionării pentru blocadă 91 • Lemnul transportat la Oradea era insuficient, având în vedere pregătirile pentru reluarea
asediului. În 31 martie, se înainta o nouă cerere pentru aprovizionarea cu
acest material 92 . Martie şi aprilie s-au derulat fără evenimente militare
importante la Oradea. Garnizoana era în convalescenţă, după perioada
grea de suferinţă pe care a trebuit să o îndure şi acum stătea în expectativă.
Lângă zidurile cetăţii se muncea cu febrilitate la tranşee şi la alte instalaţii
de luptă, dar nu mai exista deocamdată nici muniţia suficientă şi nici
proviziile îndestulătoare pentru o iniţiativă ambiţioasă a trupelor de încercuire. Mai mult, la un atac imprevizibil din partea inamicului, nu putea să
se facă faţă. Auersperg ştia foarte bine lucrul acesta. Drept urmare, prin
intermediul Consiliului Aulic de Război, apelează, la sfârşitul lunii martie,
din nou la serviciile de intendenţă de pe lângă cămările provinciale în
vederea aprovizionării urgente cu provizii şi muniţii. De la depozitele şi
atelierele de armament din Zips trebuia să se trimită praful de puşcă până
la Kovar, de unde urmau să fie preluate. Cât priveşte procurarea de făină
88
89
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şi ovăz, ea se făcea de la alte depozite din Ungaria Superioară, întrucât la
Zips, în acea dată "nu era nici un bob de cereale"93 •
Generalul de cavalerie, Donath Heissler, baron von Heitersheim, este
numit comandant al oştirii, care avea misiunea asediului decisiv al
fortificaţiei de la Oradea. În mod firesc, el va prelua şi iniţiativele în
domeniul logisticii. Era secondat de generalul de infanterie Auersperg şi de
colonelul de artilerie Biemer. Trupele din regimentele care vor participa la
asediu sunt înregistrate în 5 aprilie, spre confirmare, Consiliului Aulic de
Război. Pe lângă contingente din regimentul de infanterie al generalului
Auersperg, au fost înregistrate cele din regimentul Ottingen, Lopaczek,
Heister, câteva din regimentele lui Veterani, staţionate în Transilvania, cele
ale baronului Pfeffershofen care acţionau în zona Lipova şi Sătmar, precum şi 3000 de recruţi. Contingentele de cavalerie erau formate din regimentele Styrumb, Heissler, Truchsess, Schlick şi din cele de husari maghiari
şi sârbi 94 . Cu acordul lui Heissler, Auersperg, în măsură să aprecieze cât
şi cum să fie aprovizionate aceste trupe, face apel la Consiliul Aulic de
Război pentru a se asigura în mod optim proviziile, banii necesari acestor
trupe şi nutreţul pentru cai. La Oradea trebuiau trimise şi 24 de tunuri mari
de campanie din Tokaj, mortierele, ghiulelele şi feluritele materiale inflamabile de la Buda. De asemenea, el insista să se dea celor din miliţia maghiară
şi turcească care efectuau lucrările la "tranşeele de legătură" (Approchen),
în afară de alimente şi banii cuveniţi 95 • Încă din secolul al XVII-lea această
operaţiune era de fapt cea mai importantă în tehnica de asediu. Pentru a
cuceri o astfel de cetate şi a contracara tirul apărării, forţa asediatoare era
obligată să recurgă la lopată. Din aceste tranşee se săpau galerii până sub
ziduri unde era pus explozibilul 96 : În schimbul acestor lucrări , miliţia
maghiară şi sârbească trebuia să primească 5600 de florini. Cei 3000 de
recruţi din Ungaria erau plătiţi pentru două luni, cu 12.484 florini 97 • Din
1O aprilie, timp de aproape 6 săptămâni, data limită când se relua asediul,
trebuia să fie asigurate toate proviziile şi dotările militare. Astfel, cu 150
de căruţe, de 5 ori, s-a organizat transportul a 6000 de câble de făină din
Tokaj, din comitatele Sărosz şi Zemplen, până la cuptoarele de pâine din
Sâniob. Tot aici, acelaşi număr de căruţe, de trei ori, însă din comitatele
Hedes, Borsod, Gros Hăntenher şi districtul Solnoc aduceau de la Erlau
4000 de câble de făină. Alte 150 de căruţe din Sătmar şi Săbolciu transportau spre Sâniob, de la Kalo şi Ecsed, 3000 de câble. Debreţinul şi cele
91
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şapte târguri haidonicale, alături de Sătmar şi Săbolciu cotizau la rândul lor
cu 3000 de câble de făină şi lemn de foc, a căror livrare o asigurau cu 400
de căruţe. Numai transportul întregii cantităţi de făină se ridica la 13.633
florini şi 20 de crăiţari. De la Buda urmau să fie aduse până la tabăra din
Oradea 15000 mierţe de ovăz, în două rânduri, cu 500 de căruţe din
comitatele Ungariei centrale şi sudice. La fel, aceleaşi zone, cu 800 de
căruţe, de două ori trebuiau să transporte de la Buda diferitele piese de
artilerie şi praful de puşcă. Cheltuielile pentru acest transport însumau
24000 de mii de florini. Alte cantitaţi de provizii se cereau a fi procurate
numai dacă necesităţile impuneau 98 .
E de ajuns să ne imaginăm cum, zilnic convoaie de sute de căruţe
veneau pe drumuri înspre Oradea şi Sâniob ca să putem înţelege câtă
importanţă s_-a acordat viitoarelor operaţiuni militare, după cum nu putem
să nu fim de acord cu istoricii care afirmă că cele mai multe victorii din
secolul XVII s-au datorat unei bune aprovizionări 99 . De această realitate
erau conştienţi atât guvernanţii cât şi factorii de decizie implicaţi. În 1O
aprilie, împăratul Leopold îşi dădea acordul pentru suma, estimată de
generalul Heissler de 50 - 70000 de guldeni, din care se plăteau cei 3000
de recruţi, miliţia maghiară şi sârbească, transporturile şi celelalte şpese
pentru asediul fortificaţiei.

***
În forfota acestor pregătiri a avut loc un eveniment care nu avea cum
neobservat şi să nu bulverseze spiritele. Câteva date despre întâmplarea în sine îşi găsesc locul la sfârşitul unui lung raport al generalului
Veterani cu privire la situaţia teatrului de război din Transilvania şi Ungaria, necesarul de provizii şi dotări 100 • Aşadar, cu aproximativ aceeaşi însemnătate ca şi problemele stringente. Raportul este înaintat împăratului la
20 aprilie. La rândul său, Veterani este informat cu mai multe detalii de
generalul conte Auersperg, comandantul blocadei, (pe care din nefericire
nu le deţinem). Iată ce relatează textual Veterani: "De altfel, contele Auersperg a raportat că pe 8 [în] această lună, noaptea în jurul orei 1O, la
Oradea o sferă de foc a fost văzută pe cer, care apoi peste blocada noastră,
peste cetate şi peste avanposturile noastre a căzut în pădurea de acolo" 101
să treacă
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. La raport este anexată şi schiţa cu traiectoria meteoritului până la impactul cu solul, unde s-a împrăştiat 102 •
Prin urmare, acest fapt a stârnit mirarea şi curiozitatea generalilor şi
a celorlalţi ofiţeri, încât a fost adus la cunoştinţa împăratului. Neîndoielnic,
mulţi dintre ei erau nobili educaţi (de exemplu, în această perioadă, generalul Marsigli îşi începe cercetările în arheologie, botanică, şi lingvistică pe
teritoriul Principatelor Române), putând adopta şi o atitudine obiectivă, aşa
ca în raport. În acest mod, schiţa şi notele au putut fi trimise pentru a fi
valorificate ştiinţific la Universitatea din Viena sau la savanţii aflaţi sub
protecţia împăratului - cum au fost Tycho Brache şi Johann Kepler, fondatorii astronomiei moderne 103 • Mutatis mutandis, nici Oradea nu era străină
de activităţi cu caracter ştiinţific. În prima parte a secolului al XV-iea, aici
şi-a construit vestitul astronom vienez Georg Peuerbach un observator
astronomic 104 • Secolul al XVII-iea este pe plan ştiinţific secolul astronomiei; marea revoluţie ştiinţifică care a avut loc acum este dominată de
astronomie 105 • Totuşi, paralel cu ea îşi păstrează reputaţia şi astrologia, a
cărei apogeu a fost atins în secolul XVII; însuşi Kepler avea preocupări în
această direcţie
• La sfărşitul secolului al XVII-iea, astrologia mai avea
încă o puternică influenţă între oamenii de stat şi cei de ştiinţă 101 • Astfel,
căderea meteoritului, mai ales în asemenea împrejurări, putea fi înţeleasă
de unii de bun augur, ori, dimpotrivă, ca un semn rău. Putea marca apropierea sfărşitului dominaţiei turceşti în zonă, de vreme ce începutul ei a
putut fi vestit de apariţia unei comete la Oradea, la sfărşitul anului 1660
(când a fost cucerită cetatea de turci), aşa cum este consemnat în "Descriptio Novissima lmperi Turcici", apărută la Wiirzburg în 1687 (Umb den
Ausgang des 1660 Jahrs., soll zu Grosswardein ein feuriger Comet-Stern
erschienen seyn) 108 • Era puternic înrădăcinată în mentalul colectiv medieval prejudecata că o cometă "prevestea" ciuma şi alte calamităţi 109 . Întradevăr, cronicarul Janos Szalârdi scrie despre o mare epidemie de ciumă
în această zonă în anul 1661 110 •
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În mod cert, căderea "sferi de foc" lângă Oradea a generat panică
atât între soldaţi cât şi în rândul populaţiei din Bihor şi nu numai. Până în
zorii civilizaţiei modeme, fenomenele cereşti neobişnuite stârneau groază
la toate nivelele societăţii; chiar şi curcubeul putea înspăimânta 111 • În 1681,
un savant francez nota indignat în jurnalul său câtă spaimă a provocat, mai
cu seamă în râdul populaţiei simple, apariţia unei comete 112 . Căderea
meteoritului nu putea să aibă decât un efect similar. Neexplicat rămâne în
documentele austriecilor faptul că garnizoana din cetate, în 11 aprilie, a
lansat spre cer artificii. Nici Bunyitay Vincze nu reuşeşte să dea o explicaţie
în acest sens informaţiilor din aceste documente' 13 •

III RELUAREA ASEDIULUI
Iscoadele turceşti din zonele ocupate de austrieci au adus ştirea
comandanţilor lor că imperialii îşi îndreaptă trupele spre cetatea Oradea cu
intenţia de a o cuceri. În acest scop au tocmit oameni să cureţe drumurile
şi să repare podurile ce duceau spre fortificaţie. Atacul trebuia să fie rapid
şi în forţă. În situaţia în care· nu ar reuşi să intre rapid în posesia cetăţii,
erau pregătiţi să întâmpine orice armată "islamică" venită în ajutorul
asediaţilor. În acelaşi timp, se făcea cunoscut că un comandant maghiar pe
numele Kar (?) Mihăly, supus turcilor, a trecut în Bihor împreună cu alţi
conducători însoţiţi de oamenii lor. El avea de gând să se alăture acelei oşti
turceşti cu misiunea de a-i alunga pe habsburgi de aici 114 • Sultanul Ahmed
al Ii-lea l-a rugat pe hanul tătarilor, în schimbul unor considerabile daruri,
să vină în sprijinul garnizoanei de la Oradea. Se pare că hanul nu a dat
curs acestei rugăminţi 115 • Câteva contingente de spahii şi ieniceri au organizat un marş cu scopul de ajunge la asediaţi înainte ca efectivele austriece
să se grupeze. Marşul a fost însă oprit de trupele imperiale, aflate în zona
Lipovei 116 • Acestea formau un fel de barieră, o primă linie a frontului,
acoperind blocada de la Oradea 117 , cu care ţineau o permanentă legă
tură118. În a doua jumătate a lunii aprilie, când Heissler cu regimentele sale
îşi continua drumul spre Oradea, s-a depistat că forţe turceşti erau pornite
în direcţia Timişoara - Oradea. În consecinţă, Heissler a dispus să se
picheteze zona cu efective sporite 119 , altminteri planurile sale puteau fi
111
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zădărnicite. Ele nu s-au înfăptuit întocmai. Schimbările de situaţie, survenite între timp în Transilvania, au impus reţinerea proviziilor şi trupelor
pentru această provincie. De asemenea, nu s-a reuşit să se pună pe picior
de luptă întreg contigentul de recruţi 120• Regimentul de infanterie a colonelului baron Pfeffershofen nu a putut să se încadreze în timpul afectat
fuzionării cu celelalte unităţi militare din cauza faptului că soldaţii erau
extenuaţi, iar un drum lung parcurs în grabă per pedes nu făcea decât să-l
decimeze 121 • Nici proviziile de furaje nu erau aduse în întregime. În magaziile din Kosiee, Preşov, Murany, Zendro şi Munkacs se mai afla, la 22
aprilie, încă o cantitate de 1200 de câble de orz şi ovăz, destinată asediului
de la Oradea. Aproape 1OOO de câble abia plecau din Zips spre Kosiee.
Apoi alte câteva sute, cu aceeaşi destinaţie, erau adunate în magaziile din
Tokaj, Kalo, Ecsed şi Sătmar 122 •
La 29 aprilie, generalul Heissler însoţit de aproximativ 5000 de soldaţi
a sosit la tabăra din Oradea şi a preluat conducerea operaţiunilor de la
Auersperg 123 • Timp de o săptămână a aşteptat aici sosirea restului de efective. În 7 mai armata de asediu a ocupat poziţiile din şanţuri şi tranşee,
urmărind reacţia garnizoanei. Heissler credea că garnizoana, înspăimântată
de o asemenea concentrare de forţe, se va preda neîntârziat. În realitate, ea
miza pe ajutorul ce trebuia să apară. În aceeaşi zi, un emisar, venit chiar
de la Oradea, l-a înştiinţat pe marele vizir că austriecii pregătesc asediul
cetăţii, solicitându-i astfel să ia măsurile cuvenite, dar fără să primească un
răspuns satisfăcător. Din întâmplare, cinci zile mai târziu, aceste lucruri
ajung şi la urechile sultanului. Imediat padişahul a adunat consiliul în
locuinţa marelui vizir şi a decis "ca beilerbeiul de Rumelia, Arnavut Mahmud paşa, să meargă cu ceata sa de gardă şi cu oastea eialetului său şi
mergând direct la Belgrad, să treacă de acolo la Panciova pentru a veni în
ajutorul <celor de la Oradea>" 124 •
În 11 mai, generalul Heissler a somat garnizoana să se predea, dar
aceasta a refuzat 125 , ştiindu-se încă stăpână pe situaţie şi fiind convinsă că
nu va fi abandonată în mâinile "ghiaurilor". Astfel, în ziua următoare s-au
făcut ultimele pregătiri de asalt; două redute au fost ridicate în faţa Bastionului Aurit şi a Bastionului Ciunt. Apoi s-a început tirul. În 14 mai
aproximativ 300 de soldaţi turci din garnizoană au efectuat o şarjă, însă
nereuşită, soldată cu 14 morţi şi 4 prizonieri. A doua zi, din cetate s-a
aruncat necontenit cu pietre asupra asediatorilor. În timp ce bombardau,
120
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austriecii demarau şi lucrările la canalul prin care trebuia evacuată apa din
şanţ. În urma loviturilor de tun, pe 17 mai, s-au făcut două breşe în zidul
nordic. În data de 18 , turcii au avut o nouă tentativă de atac. Acum au
căzut în luptă 15 turci şi 10 soldaţi imperiali. Acest fapt l-a iritat pe Heissler,
care a ordonat să se intensifice asaltul. În acest mod, în intervalul 19-20
mai, cetatea a fost bombardată continuu. Paralel cu aceasta, se lucra neîntrerupt la canalul de evacuare. În sprijinul austriecilor a venit un morar
bătrân, care, prezentându-se pe 20 mai la Heissler, i-a promis că îi va arăta
cum să scoată apa din şanţ. După spusele lui, a fost martor şi în anul 1660,
când s-a construit canalul de scurgere dintre Bastionul Bethlen şi Peţa.
Însoţit de 50 de dragoni, în noaptea de 20 spre 21 au terminat canalul,
~vacuând atâta apă încât să se permită operaţiunea de minare a zidurilor 126 •
Heissler a anticipat în mod eronat capitularea garnizoanei şi nu se
aştepta ca asediul să-i răpească atâta timp. După două săptămâni, care au
presupus un consum enorm de efort şi mijloace, cantitatea de provizii şi
muniţia au început să se diminueze simţitor. În aceste condiţii comandantul
s-a văzut nevoit ca la 20 mai să solicite aprovizionarea de urgenţă pentru
a nu periclita întreaga operaţiune 127 • Simţind că şansa înclină de partea
adversarilor şi fiind dezamăgiţi, probabil, de întârzierea ajutorului, soldaţii
garnizoanei s-au aruncat în luptă cu înverşunare. Astfel, în 21 mai, circa
100 de turci au efectuat o şarjă în urma căreia au murit 11 haiduci maghiari,
iar alţi 17 au fost răniţi. Atât timp cât se lucra la galeriile de minare,
imperialii au bombardat fără întrerupere 128 , pentru a nu lăsa posibilitatea
garnizoanei să contracareze acţiunea cu propriile-i mine 129 . În zilele care
au urmat, cetatea şi-a pus din nou în evidenţă o veche carenţă: era expusă
focului tunurilor mari de campanie, cu bătaie lungă, mai ales dacă acestea
erau instalate pe dealuri deasupra nivelului ei 130 • Din 26 mai, timp de trei
zile, bateriile de tunuri au tras asupra cetăţii la unison cu cea instalată pe
dealul "Sfăntul Ştefan". În urma acestei acţiuni zidurile au fost avariate, iar
o bombă a lovit un depozit de pulbere, provocând o puternică deflagraţie
şi un incendiu devastator - aşa cum s-a întâmplat şi în 1660, când turcii
au asediat cetatea 131 • Toate acestea au oferit un motiv de îngrijorare garnizoanei. Îngrijoraţi erau şi austriecii, în a căror tabără circula o ştire potrivit căreia 12000 de turci ar fi trecut Mureştul şi s-ar apropia de Oradea.
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După investigaţiile făcute, zvonul s-a dovedit a fi fals 132 • În galeria care

s-a săpat până sub bastionul aurit, au fost detonate până pe 30 mai câteva
mine. Ca urmare, o parte a acestuia s-a prăbuşit în şanţ producându-se
astfel o breşă uriaşă de acces în cetate.
Heisler a aflat că în aceste momente garnizoana ar fi dispusă să
capituleze şi a trimis un gornist spre a se interesa de intenţiile turcilor.
Acesta nu a reuşit să aducă mai multe informaţii, deoarece comandanţii
cetăţii se aflau în moschee la rugăciune. A doua zi, un emisar imperial,
însoţit de un tălmaci şi de un gornist, s-a prezentat la tratative. De fapt
tergiversarea era adevărata intenţie a turcilor, care încercau astfel să mai
câştige din timpul necesar până la sosirea vreunui ajutor. Heisler şi-a dat
seama cu uşurinţă de şiretlicurile comandanţilor garnizoanei şi prin urmare
a stabilir asaltul final pentru data de 5 iunie. Observând că austriecii se
pregăteau pentru un atac decisiv, turcii au înţeles că a sosit sfârşitul îndelungatei rezistenţe. În consecinţă, în amiaza zilei de 5 iunie, comandantul
cetăţii a arborat drapelul alb, după care, prin poarta de vest a cetăţii, o
delegaţie formată din cinci ofiţeri superiori, purtând steagul alb, s-a îndreptat către tabăra habsburgilor. Negocierile privitoare la condiţiile capitulării au durat până a doua zi. Exista o suspiciune reciprocă, aşa că, pe
timpul nopţii, pentru a evita reluarea ostilităţilor, ambele tabere au ţinut
ostatici 133 • La 6 iulie, turcii au stabilit în scris condiţiile capitulării, anexând
şi o scrisoare prin care solicitau clemenţa împăratului. A doua zi, Heisler
şi-a dat acordul asupra condiţiilor în schimbul predării cetăţii în mâna
imperialilor 134 • În 12 iunie, sultan a fost înştiinţat că înainte de a sosi
ajutoarele la Oradea, aceasta a căzut în mâinile austriecilor, "după ce au
constrâns-o prin înfometare şi ( ... ) după şapte luni de asediu" 135 •

BELAGERUNG DER FESTUNG GROSSWARDEIN (1691-1692)
ZUSAMMENFASSUNG
Die vorliegende Abhandlung behandelt auf ausfiihrlicher Weise die
letzte aber langste und erschopfendste Belagerung der Festung
Grosswardein.Obwohl es eine zahlreichende Armee der Belagerer
gab, wurde die Verlangerung der Belagerung nicht von der Unerfahrung
des Filhrers bestimmt,wie manche Verfasser am Anfang des zwanzigsten
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Jahrhunderts gemeint haben,sondern von der besonders nachteiligen
Witterungsverhăltnisse.Die Kămpfe und die Angriffe waren nicht unbedingt
die taktischen, vielmehr war ein Konflikt der Ressourcen.
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