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În publicaţiile de presă contemporane de limbă germană au apărut o gamă foarte mare de ştiri 
politice privind principele transilvănean Gabriel Bethlen, care transmit informaţii veridice. Pe 
parcursul domniei sale, Bethlen a fost prezent permanent, cu o intensitate fluctuantă în 
colimatorul opiniei publice contemporane. S-au publicat hărţile campaniilor militare purtate de 
el, au fost redactate vederi ale cetăților cucerite, iar portretele sale călare, precum și steagul său 
redat în diferite variante au transmis şi influenţa sa politică din Ungaria Superioară. Împrejurările 
alegerii sale ca monarh și consecinţele aşteptate au fost comentate în relaţii tipărite. În 
informaţiile săptămânale din Frankfurt a fost dezbătut ajutorul primit de Bethlen din partea 
Înaltei Porţi, parvenit din Veneţia şi bazat pe informaţii primite din Constantinopol.Totodată 
noua sa politică privind Poarta a fost criticată prin intermediul caricaturilor şi a pasquillus-urilor. 

Obţinerea şi influenţarea publicităţii politice a devenit o miză serioasă pe plan politic, economic 
şi strategic. Pe lângă curţile princiare, a devenit inportantă şi câştigarea opiniei publice a elitei 
conducătoare educate din oraşe. Această opinie publică a orăşenilor a fost un factor important în 
formarea opiniei locale şi în asigurarea bazei economice a transmiterii de informaţii. Cucerirea 
pe termen lung al ecestei elite educate se putea realiza prin intermediul documentelor 
diplomatice, juridice, economice şi de teorie de stat. Lumea îndepărtată a evenimentelor militare 
şi politice a fost transmisă publicului interesat cu ajutorul manifestelor prin portrete uşor 
desluşibile, hărţi şi planuri ale inginerilor militari; importanţa evenimentelor era interpretată cu 
ajutorul simbolurilor şi a alegoriilor. O serie de colecţii de presă demonstrează că contemporanii 
au acordat o importanţă majoră acelor genuri de presă care erau pe înţelesul tuturor. Alături de 
manuscrisele de presă au fost încadrate şi tipăriturile unor manifeste devenite „publice”, alegorii 
politice, caricaturi. 

Pentru interpretarea importanţei informaţiilor eterogene apărute în publicaţiile acelori vremuri 
trebuie luat în vedere faptul că pe parcursul Războiului de treizeci de ani a avut loc o 
transformare majoră privind importanţa propagandei politice tipărite. Opinia publică a Imperiului 
Romano-German era atinsă în permanenţă de un flux continuu de informaţii cu un conţinut 
variat, transmisă din diferite centre. Războiul purtat într-un sistem de alianţă a crescut importanţa 
ştirilor externe, marile puteri erau nevoite să-şi demonstreze supremația cu ajutorul unor 
argumente de o calitate din ce în ce mai evoluată, nu doar într-un spaţiu restrâns, dar şi într-unul 
tot mai larg. Imaginea domnitorului, în faţa opiniei publice devine o componentă importantă a 
arsenalul politic extern. Chiar dacă politica otomană purtată de Bethlen era prezentată în 
propaganda Habsburgică ca o încălcare a normelor, totuşi Principatul Transilvaniei, chiar şi prin 
prisma acestei oglinde negative, a avut un rol important. Reuşitele politice şi militare ale politicii 
de succes purtată de Bethlen au apărut în alegoriile şi pamfletele politice în care se dezbăteau şi 
se interpretau relaţiile politice internaţionale. 


