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Jocul de cărţi reprezintă una din cele 
mai populare forme de distracţie în epoca 
modernă. Această formă de joc, care îşi 
are originile cel mai probabil în lumea 
orientală, şi care a fost adusă în Europa 
prin intermediul negustorilor veneţieni, 
s-a răspândit într-un timp relativ scurt 
pe o arie socială foarte largă, fapt atestat 
în primul rând prin dispoziţiile de 
interdicţie ale magistraţilor oraşelor, din 
cea de-a treia parte a secolului al XIV-
lea, cu privire la jocul de cărţi.1 Biserica 

depune şi ea eforturi considerabile în vederea interzicerii „Bibliei dracului”: Sfântul 
Bernard de Siena, la fel ca şi Sfântul Anton de Padova condamnă vehement în 
predicile lor pasiunea pentru jocul de cărţi, iar Sfântul Ioan de Capistran este chiar 
imortalizat pe o gravură ce-l înfăţişează poruncind, în numele alianţei împotriva 
duşmanului străvechi al tuturor fiinţelor umane, să se distrugă toate lucrurile 
care pot duce la îndrăgirea deşertăciunilor pământeşti, printre care şi a jocului de 
cărţi.2 

În pofida acestor demersuri, jocul de cărţi devine tot mai popular şi se 
răspândeşte repede printre cele mai diverse straturi sociale, astfel încât, în pofida 
multor cazuri de tulburare a liniştii publice şi a incidentelor sângeroase datorate 
acestui joc, autorităţile încercau să se folosească de el pentru atingerea scopurilor 
lor, în loc să se dezică de acesta.

Popularitatea jocului de cărţi poate fi dovedită, de pildă, şi prin faptul că în 
1463, în Anglia, s-a dispus interzicerea importului de cărţi străine pentru a proteja 
producţia de cărţi de joc pictate de mână, fabricate în ţară. Apariţia tiparului a 
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1 Endrei Walter – Zolnay László: Társasjáték és szórakozás a régi Európában [Jocurile de 
societate şi distracţia în vechea Europă], Budapesta, 1986. pp. 42-44.

2 Gravura pe lemn a lui H. L. Schäufelein din 1519. In. Endrei Walter – Zolnay László 1986. 6.
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influenţat pozitiv producţia de cărţi de joc, fapt ce s-a reflectat şi în taxa impusă 
fabricanţilor de cărţi de joc (sub forma accizelor pe cărţile de joc), impusă în 
speranţa obţinerii unor venituri substanţiale. În Nürnberg şi Augsburg apar chiar 
şi unele manufacturi specializate pe producţia de cărţi, ceea ce denotă o cerere 
sporită pentru cărţile de joc de bună calitate şi uşor imprimabile, chiar de la 
mijlocul secolului al XVI-lea.3

Cărţile în scop educativ

O schimbare radicală în ceea ce priveşte rolul cărţilor de joc se produce în 
decursul secolului al XVI-lea, din momentul în care, în 1507, călugărul franciscan 
Thomas Murner execută primele cărţi în scop educativ pentru memorizarea 
textelor, pachetul conţinând un număr de 51 de cărţi în 16 culori. Succesul 
acestei inovaţii este dovedit şi de faptul că, opt ani mai târziu, acelaşi Murner 
planifică o serie de cărţi despre heralzi, respectiv una care să ajute la învăţarea 
dreptului. În 1509, umanistul alsacian Mathias Ringmann a elaborat, şi el, o 
serie alcătuită din o sută treizeci de cărţi destinate unei mai bune memorări a 
gramaticii latine.4 Adevărata popularitate a acestei inovaţii a survenit, însă, în 
secolul al XVII-lea, perioadă în decursul căreia cărţile cu specific educativ erau 
deja foarte răspândite în variate forme, fiind din ce în ce mai uzitate. În 1644, 
la cererea cardinalului Mazarin, Jean Demarest a aplicat, şi el, această metodă 
pedagogică, prin intermediul jocului de cărţi, în formarea tânărului Ludovic al 
XIV-lea, care avea pe atunci doar şase ani. În acest set, s-au imaginat patru serii 
de cărţi, conţinând cele mai relevante sfere ale cunoaşterii pe care tânărul monarh 
trebuia să le însuşească: marii regi ai Franţei, cele mai renumite femei din istorie, 
geografia (patru culori diferite pentru cele patru continente cunoscute în vremea 
aceea, cu ţările de pe suprafaţa acestora, reprezentate de câte o figură feminină în 
costum specific) şi povestirile mitologice descrise în Metamorfozele lui Ovidiu, 
o operă foarte populară a vremii. Moda acestor cărţi, ornate cu gravuri de cupru 
executate de Stefano Della Bella, s-a răspândit repede atât în Franţa, cât şi în afara 
ei, în Anglia, Ţările de Jos şi Imperiul German.5 Pe la mijlocul secolului al XVII-lea, 
un gravor din Nürnberg s-a gândit să fabrice o serie de cărţi ilustrative în ceea ce 
priveşte viaţa şi faptele de glorie ale împăraţilor şi domnitorilor germani de până la 
1636, executate după modelul ediţiei referitoare la regii francezi. Regii şi împăraţii 
apar prezentaţi în costume de epocă, iar înscrisul de lângă portretele lor conţine 
o scurtă biografie precum şi specificaţia anului de începere a domniei. În vederea 
unei educări eficiente, tipologia trăsăturilor de caracter este exemplificată cu câte 
patru portrete pentru fiecare tip de rege: regele înţelept (Carol al V-lea), regele eroic 
(Filip al II-lea), regele sfânt (Constantin cel Mare), regele savant (Marcus Aurelius), 

3 Altdeutsche Spielkarten: 1550-1650. Katalog der Holzschnittkarten mit deutschen 
Farben aus dem deutschen Spielkartenmuseum Leinfelden-Echterdingen und dem 
Germanischen Nationalmuseum. Beiträge von Detlef Hoffmann – Ursula Timann - Rainer 
Schoch Nürnberg, 1993.

4 Spielkarten. Katalog des Bayerischen Nationalmuseums München Band XXI. Berabeitet 
von Sigmar Radau und Georg Himmelheber Augsburg, 1991. 331.

5 Spielkarten 1991. 331-332. 333. 335. 340. 349.
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regele de fericită amintire (Frederic al II-lea), regele caritabil (Rudolf I.), regele 
cel iubit (Dareios), regele nesăţios (Henrich al VI-lea), regele excepţional (Iustin), 
regele păcătos (Carolus Crassus) şi regele nefericit (Henrich al VII-lea). Seria 
începe şi se încheie cu sublinierea celor două extreme: cele mai valoroase cărţi îi 
reprezintă pe domnitorii care au întemeiat şi condus imperii – regele persan –, iar 
pe cele mai puţin valoroase se tipăresc tiranii: Caracalla, Phocas, Nero şi Domiţian. 
O altă serie instructivă era cea referitoare la femeile marcante ale istoriei, soţii 
ale împăraţilor, prezentate printr-o scurtă biografie şi ipostaziate în dreptul unui 
anumit profil caracterial, după cum urmează: regina sfântă, regina faimoasă, regina 
preafericită, regina înţeleaptă, regina diabolică, regina norocoasă şi cea nefericită. 
Regine şi împărătese din antichitate până în secolul al XVI-lea îşi găseau locul în 
aceste cărţi, de la faimoasa Semiramida până la diabolica Medeia, de la frumoasa 
Elena la regina înţeleaptă din Saba sau la Izabela de Castilia, de la nefericita Maria 
Stuart până la regina Elisabeta cea cu minte ascuţită, de la frumoasa Cleopatra, 
reprezentată printr-o muşcătură de şarpe, până la credincioasa Penelopă, înfăţişată 
cu războiul ei de ţesut. 

Acest exemplu de sorginte franceză, caracterizat de introducerea unor tehnici 
noi în exercitarea puterii, era considerat un model viabil în întreaga Europă, 
găsindu-şi astfel deschidere în multe locuri; astfel noutăţile propuse de francezi 
au fost traduse în limba germană şi transpuse cu ajutorul unor modele specifice 
de către fabricanţii de cărţi germani. Pachetul de cărţi al unui gravor din Augsburg 
despre personalităţi cunoscute ale Imperiului Roman şi Greciei antice este atât 
de concentrat pe „răspândirea cunoştinţelor”, încât cele patru culori ale jocului 
de cărţi abia se mai disting în multitudinea de informaţii. Pentru o orientare mai 
facilă, fiecare grup îşi are însemnele sale, reprezentând culorile cărţii: coroană de 
frunze de stejar pentru oratori, coroană de lauri pentru conducătorii de oşti, ramură 
de măslin pentru poeţi şi palmier pentru filosofi. Pe lângă cele cincizeci şi două de 
medalioane, fiecare personalitate prezentată are alăturată şi o scurtă biografie. În 
această galerie îi găsim, printre alţii, pe Solon, Socrate, Homer, Horaţiu, Aristofanes, 
Cicero şi Cato, damele jocului fiind reprezentate, la rândul lor, de Aspasia, Sappho 
şi Areta (dama de treflă s-a pierdut). 

Prin intermediul acestor cărţi tipărite, elita politică urmărea pregătirea 
formativă a generaţiei succesoare, predându-i, într-un mod distractiv, cunoştinţe 
utile din lumea politică dar şi desprinse din sfera de activitate a curţii regale. Un alt 
set de cărţi foarte populare erau cele cuprinzând cunoştinţele legate de heraldică, 
acestea având o funcţie ambivalentă: asigurau, pe de-o parte, reprezentarea celor 
mai importante familii nobiliare şi, totodată, transferau cunoştinţe de maximă 
utilitate în viaţa de la curte. Exista o serie destinată blazoanelor familiilor nobiliare 
franceze, un altul destinat scuturilor cu blazon ale principilor germani; una dintre 
seriile despre blazoanele aristocraţilor francezi şi a familiilor domnitoare ale Europei 
– publicată la Lyon – a avut în secolul al XVII-lea cincisprezece ediţii. O altă serie 
executată după model francez, creată în Augsburg în secolul al XVIII-lea, era cea 
despre diferitele lucrări de fortificare, tipuri de bastioane şi tehnici de apărare. S-a 
tipărit şi o serie referitoare la diferitele trupe iregulare, prezentate în uniformele 
şi cu armele lor specifice, cu inscripţii în limbile franceză, italiană şi germană. 
Una dintre cele mai importante inovaţii din punct de vedere al formei îl constituie 
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un set de cărţi din Nürnberg, unde pe lângă figurile interesante dar şi captivante 
ale soldaţilor, desenate caligrafic, se prezintă şi unele modalităţi de scriere care 
necesită mai multă migală, imortalizând literele alfabetului în stilurile gotic, de 
cancelarie, latin, neolatin, rotund şi curent. Aceste tipuri de cărţi educative ajutau 
la transferul unui set de norme şi erau mijloacele răspândirii unor cunoştinţe 
necesare şi utile în vremea aceea. Şi Johann Philipp Andrea şi-a planificat setul 
de cărţi despre cunoştinţele astrologice destinate tinerilor iubitori de arte pe baza 
ştiinţelor matematice, cu scopul „de a informa şi de a delecta” în acelaşi timp. 
Probabil, primul set de cărţi astrologice a fost planificat şi executat de scriitorul 
german Philipp Hansdörfer, a cărui operă a fost folosită ca model de către editura 
mai sus numită. În 1662, Johannes Praetorius a publicat la editura lui Johann 
Hofmann din Nürnberg informaţii despre lumea antică sub forma unor cărţi de 
joc, în stilul operei Orbis pictus al lui Comenius, publicat tot la Nürnberg în 1658, 
cu însemne explicative.6 Şi gravorul bolognez de formaţie academică Giuseppe 
Maria Mitelli a manufacturat un set de cărţi de tarot la Roma, în 1664, dedicat 
familiei Bentivoglio, fapt semnalat şi de apariţia frecventă a blazonului familiei pe 
cărţile de joc.7 Mândru, Mitelli are grijă să semneze şi această operă a sa, asemenea 
celei cuprinzând imaginile caricaturizate ale turcilor în timpul asediului Vienei8, 
gravându-şi portretul lângă celelalte elemente ale cărţilor.

Cartea de joc ca mijloc de propagandă
În această reprezentaţie a puterilor de tip nou9, apare reprezentată şi curtea 

împăratului Sfântului Imperiu Roman, Sigismund. Seria care datează din 1430 îl 
ilustrează pe Sigismund călare pe un cal drept regele din setul de cărţi10. Iar într-o 
altă serie manufacturată în regiunea Basel între 1440-45, care s-a păstrat ca parte 
a colecţiei de artă din Ambras a prinţului tirolez Ferdinand, regele setului de cărţi 
poartă, foarte probabil, tot imaginea împăratului Sigismund11. Regele unui alt set de 

6 Peter Cersowsky: Kartensiel und Lehre. Zur Antiquiteten Karthe des Johannes Praetorius In: 
Wolfgang Adam (Hg.): Geselligkeit und Gesellschaft um Barockzeitalter. Wolfenbütteler 
Arbeiten zur Barockforschung Band 28. Wiesbaden, 1997. 483-493.

7 Spielkarten 1991. 30.
8 Rózsa György: Buda visszafoglalása Itália egykorú művészetében [Reprezentările artistice 

italieneşti contemporane privind recuperarea oraşului Buda de la turci]. Folia Historica 
(7) 1979 39-61. Rózsa György: Eine Darstellung des italianischen Zeitungsverkäufers aus 
dem 17. Jahrhundert, Gutenberg Jahrbuch, 1964. 324-327

9 Marosi Ernő: Reformatio Sigismundi - Művészeti és politikai reprezentáció Luxemburg 
Zsigmond környezetében [Reformatio sigismundi – Reprezentaţia artistică şi politică în 
anturajul lui Sigismund de Luxemburg] şi Tátrai Vilmos: Luxemburgi Zsigmond alakja 
korának itáliai művészetében [Figura lui Sigismund de Luxemburg în reprezentaţiile 
artistice ale Italiei epocii sale] In: Sigismundus rex et imperator. Művészet és kultúra 
Luxemburgi Zsigmond korában 1387-1437. Kiállítási katalógus. [Sigismundus rex et 
imperator. Artă şi cultură în timpul domniei lui Sigismund de Luxemburg 1387-1437. 
Catalog de expoziţie] Redactat de: Takács Imre Budapest-Luxemburg, 2006. 24-37. és 
143-152.

10 Endrei Walter – Zolnay László 1986. 156.
11 Kéry Bertalan: Kaiser Sigismund. Ikonographie. Wien-München, 1972. şi explicaţiile lui 

Jékely Zsombor In: Sigismundus rex et imperator. 162-163.
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cărţi de tarot veneţiene, aurit şi executat manual, fabricat în Milano în jurul anului 
1450, probabil pentru Francesco Forza, poartă imaginea împăratului Sigismund la 
o vârstă mai înaintată12. De la mijlocul secolului al XV-lea s-a păstrat şi un set de 
cărţi care prezintă întreaga curte regală maghiară, cu o reprezentare a portului de 
epocă ce poate fi considerată autentică.13 Un alt set de cărţi, din Nürnberg, fabricat 
în jurul anului 1540, ridiculizează curtea regelui Carol al V-lea prin reprezentări 
ce amintesc de viaţa ţărănească: porci, miei, etc.14

Cu ajutorul gravurilor pe lemn şi cupru se fabricau cu uşurinţă noi şi noi 
seturi de cărţi, de aceea se merita să se folosească şi genul acesta specific pentru 
formarea opiniei publice pe teme politice. Propaganda folosită foarte abil în timpul 
războiului de treizeci de ani s-a insinuat şi prin intermediul cărţilor de joc. Găsim, 
în perioada aceasta, un set de 36 de cărţi care înfăţişează caricatural regatul de 
iarnă al lui Frederic al V-lea al Palatinatului. În acest set apare, într-o poziţie destul 
de importantă, şi figura principelui transilvănean Gábor Bethlen: prezentându-se 
în paralel ambiţiile lui Frederic pentru poziţia de rege al Cehiei şi cele ale lui Gábor 
Bethlen pentru cea de rege al Ungariei.15

Curtea împăratului Ferdinand al II-lea şi-a construit o propagandă foarte activă 
împotriva statutului de rege al Cehiei al lui Frederic al Palatinatului.16 Pe teritoriul 
Sfântului Imperiu Roman, existau mai multe puteri cu interese diferite care îşi 
propuneau să convingă nu numai elita conducătoare, ci şi pe cea economică şi 
culturală să treacă de partea lor. În această perioadă putem observa o îmbunătăţire 
semnificativă a nivelului propagandei politice. Manifestele ilustrate cu gravuri, sau 
cu caricaturi de nuanţe politice adeseori foarte spirituale, dar uneori şi extrem de 
maliţioase, nu erau numai mijloace destinate abordării celor neştiutori de carte, a 
celor mai puţin culţi, ci şi a straturilor sociale mai culte.17 Prin intermediul câte unei 

12 Vayer Lajos: Masolino és Róma. Mecénás és művész a reneszánsz kezdetén [Masolino şi 
Roma. Artistul şi mecena sa la începutul epocii renaşcentiste] Budapesta, 1962. Jékely 
Zsombor 2006. 153.

13 Zolnay Vilmos: A kártya története és a kártyajátékok [Istoria cărţilor şi jocul de cărţi], 
Budapest, 1928. Zsoldos Benő: A játékkártya története [Istoria cărţilor de joc], Budapest, 
1980. Endrei Walter – Zolnay Vilmos 1986. 156-158.

14 Georg Drescher: Kartenspiel des Peter Flötner In: Stephan Diller (Hg.): Kaiser Karl V 
und seine Zeit. Katalog zu den Ausstellungen der Bibiothek Otto Schäfer, Schweinfurt. 
Universitäts-Verlag Bamberg, 2000. 162-163. Thomas Eser: Ein Leuchter, dre Rätsel, 
ein Kartenspiel. Nürnberger Kunst in Italien In: Quasi Centrum Europae. Europa kauft 
in Nürnberg 1400-1800. Hrsg. Harmann Maué – Thomas Eser- Sven Hauschke – Jana 
Stolzenberger Nürnberg, 2002. 45-71.

15 Mirjam Bohatcová: Irrgarten der Schicksale. Einblattdrucke von Anfang des Dreissigjährigen 
Krieges. Prag, 1966. Flugblätter. Aus der Frühzeit der Zeitung. Gesamtverzeichnis der 
Flugblatt-Sammlung des Kurpfälzischen Museums der Stadt Heidelberg. Berarb. Von 
Sigfrid Wechssler, Heidelberg, 1980.

16 Der Winterkönig. Friedrich V. Der lezte Kurfürst aus der Oberen Pfalz. Amberg-Heidelberg-
Prag-Den Haag. Hrsg: Peter Wolf-Michael Henker-Evamaria Brockhoff-Barbara Steinherr-
Stephan Lippold Katalog zur Bayerischen Landeasausstellung. Stadmuseum Amberg, 
2003. Cartea mi-a fost recomandată de Petrőczi Éva, fapt pentru care îi mulţumesc şi pe 
această cale.

17 Wolfgang Harms: Feindbilder im illustrierten Flugblatt der frühen Neuzeit. In: Feindbilder. 
Die Darstellung Gegners in der politischen Publizistik des Mittelalters und der Neuzeit 
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caricaturi reuşite, uşor de reţinut, care formula un atribut esenţial al personajului 
sau al unei anumite probleme, încercau să discrediteze, să delegitimeze adversarul 
pe termen lung. Mai ales în perioada 1620-22 şi 1630-31, numărul caricaturilor a 
crescut semnificativ, majoritatea fiind concentrate simţitor pe figurile lui Frederic 
al Palatinatului şi a lui Gustav Adolf.18

Intensitatea propagandei împotriva lui Frederic al Palatinatului se vădeşte 
şi prin faptul că, în 1622, apare un manifest în care în prim-plan se observă un 
ziarist, în faţa lui, un alt personaj care îi contestă afirmaţiile, iar în planul secund 
sunt evidenţiate 14 scene diferite care, prin referinţa la manifestele apărute mai 
devreme, îl ilustrează pe Frederic ca pe un domnitor ce şi-a risipit regatul în 
petrecerile unei singure ierni: astfel, apare în postura unui grădinar nepriceput, 
sau ca omul care se bizuie pe clarvăzători care nu văd nimic, mai mult, drept un 
rege care imită, fără discernământ, alţi domnitori ai Europei.19 

Devine evident faptul că setul de cărţi sugerează o operă migăloasă a 
propagandei împărăteşti, o operă care prezintă evenimentele epocii printr-o serie 
de desene comice, orice carte în parte formulând o judecată severă la adresa lui 
Frederic. Setul de cărţi poate fi folosit la un joc obişnuit de cărţi, dar între timp, 
chiar şi însemnele specifice ale jocului de cărţi se prind în jocul caricatural. Astfel, 
imaginea ghindei de pe cărţi creionează un context negativ: nişte porci mistreţi 
înfometaţi care mănâncă nu numai ghindele de pe copaci, dar calcă în picioare 
toată ţara Moraviei, reprezentată sub forma unui lan de grâu. Porcul mistreţ poartă 
alternativ inscripţia Frederic şi ereticul. Dar trebuie menţionat că figura porcului, 
în emblematica contemporană, nu are doar semnificaţii peiorative, aceasta datorită 
pildei lui Antonie Egipteanul.20 Totuşi, în unele alegorii mai cunoscute, porcul 
este simbolul desfrâului, al lăcomiei şi al grosolăniei.21 Seria prezintă şi soldaţi 
polonezi, valoni şi spanioli care sunt prezentaţi ca cei ce ară grâul Moraviei, 
simbolizând astfel pagubele produse de război. Regatele Ceh şi Ungar apar ca doi 
ciorchini înfloriţi şi îl vedem şi pe Ferdinand al II-lea stând pe tronul său între cei 
doi ciorchini, întregul tablou fiind o reprezentare a înfloririi celor două regate în 
condiţiile unirii politice sub comanda acestui conducător. 

Caricaturi foarte evidente şi ironice îl prezintă în patru dintre tablouri pe 
principele elector luteran George Vilhelm de Brandenburg sub forma unui măgar. 

 Hrsg. von Franz Bosbach, Köln-Weimer-Wien, 1992. Michael Schilling: Bildpublizistik 
der frühen Neuzeit. Aufgaben und Leistungen des illustrierten Flugblatts in Deutschland 
bis um 1700. Tübingen, 1990. 

18 Cf: John Roger Paas: The German Political Broadsheet 1600-1700. I-VI. Wiesbaden 1985-
2005. Rystad Göran: Kriegsnachrichten und Propaganda während des Dreissigjährigen 
Krieges. Die Schlacht Nördlingen in den gleichzeitigen, gedruckten Kriegsberichten. 
Lund, 1960. Varsányi Krisztina: Bethlen Gábor a korabeli német nyelvű hírlevelek és vásári 
kiadványok tükrében [Gábor Bethlen în oglinda scrisorilor de informare şi publicaţiilor 
de bâlci germane ale epocii]. Sic itur ad astra 2005. 1-2. 169-224. 

19 „Ein red und Antwort, Das ist: Ein Gespäch dess Zeitungschreibers mit seinem 
Widersacher” Der Winterkönig 316-336.

20 Arthur Henkel – Albrecht Schöne: Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und 
XVII. Jahrhunderts. Stuttgart-Weimar, 1996. 544-555.

21 Cesare Ripa: Iconologia [Iconologie]. Traducere, adnotare şi postfaţă de: Sajó Tamás. 
Budapesta, 1997. 136. 147. 243. 447. 453.
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La început, aşa cum o arată şi inscripţia sa, el se comportă ca un măgar „simpluţ”, 
care a stat liniştit, dar după un timp a început să se cabreze şi să bată tobele pentru 
a chema la luptă, între timp însă şi-a pierdut o ureche, a fost rănit şi la picior şi, 
într-un sfârşit, pierzându-şi toate averea a fost forţat să se pună pe fugă. Cele patru 
tablouri sunt însoţite de o stea a norocului care, la început, apare sus pe cer, dar 
la sfârşitul seriei o revedem ca pe o stea căzătoare. Ferdinand al II-lea apare ca 
împărat pe cărţile de inimă roşie, la fel ca şi soldaţii loiali cauzei sale care declară 
că a muri pentru împărat este o moarte glorioasă. Tot pe cărţile de inimă roşie este 
prezentat şi generalul împăratului, Bonaventure Longueval Buquoi căzut în luptele 
de la 17 iulie 1621, care îl asigură pe împărat de loialitatea sa. La fel, pe cartea de 
inimă roşie se află şi tabloul simbolizând victoria catolicismului. Cavaleria polonă 
şi cazacă se luptă, şi ele, pentru apărarea unei coroane sugerate pe cartea de inimă 
roşie. La sfârşit, Frederic al Palatinatului este ilustrat fugind într-o barcă, sub formă 
de maimuţă, cu o coroană de ghinde pe cap, iar inscripţia tabloului fiind foarte 
sugestivă: „Sic transit gloria mundi”. Gravurile de pe cărţi pot fi interpretate şi cu 
ajutorul simbolurilor animalice, totodată, înţelegerea lor este facilitată de inscripţii, 
dar nu în limba germană, cum era obiceiul, ci prin scurte sentinţe în limba latină, 
semn că grupul ţintă este compus mai degrabă din straturile mai elevate, recrutate 
din elita vremii. Principele antihabsburgic al Transilvaniei, Gábor Bethlen, apare 
şi el, de mai multe ori, în această serie. În două ocazii îl distingem în postura unui 
ţap ambiţios şi cu planuri mari22, iar în alte două rânduri este prezentat în trup 
omenesc, întinzându-se în încercări disperate să ajungă la coroana Ungariei.

Dar nu numai caricaturile şi-au găsit locul în lumea cărţilor. La sfârşitul 
secolului al XVII-lea, au apărut, de asemenea, şi serii eroizante şi de popularizare. 
În timpul asediului Vienei, s-a executat un şir de portrete despre eliberatorii 
Vienei, printre care regele Poloniei, Ioan Sobieski, şi principele de Heidelberg sunt 
prezentaţi călare, în acelaşi mod ca împăratul Leopold I.23

Istoria plină de întorsături neaşteptate a Angliei secolului XVII este, şi ea, 
reprezentată pe seturi de cărţi. Evenimentele revoluţiei glorioase din 1688 sunt 
prezentate pe un set de 52 de cărţi de joc sub forma unei serii de desene comice, 
uşor inteligibile. Tablourile prezentate în acest set nu sunt caricaturi, ci mai degrabă 
reprezintă o formă originală de informare, căci tablourile conţin multe informaţii 
de natură politică şi prezintă detaliat cele mai importante personaje ale acestor 
evenimente.24 În 1687 a apărut şi un set compus din 32 de cărţi şi 16 catrene 
care prezintă, pe rând, jocul de putere al regilor vremii, funcţia marilor puteri, în 
contextul căreia apare şi Imre Thököly, ca factor de a influenţă a raporturile de 
forţe.25 

22 Henckel-Schöne 1996. 534.
23 Kártyalexikon A-Z [Enciclopedia cărţilor de joc de la A la Z]. Redactor principal: Berend 

Mihály. Coredactor: Jánoska Antal. Budapesta, 1993. 113.
24 David Kunzle: Early History of the Comic Strip. I.: The Early Comic Strip. Narrative Strips 

and Picture Stories in the European Broadsheet 1450-1825 [Istoria timpurie a desenelor 
comice I. Primele desene comice. Serii de desene narative şi poveşti desenate în cultura 
europeană]. Los Angeles-London., 1973.

25 Germanisches Nationalmuseum Historisches Blätter Kapsel 1314a
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Jocul de cărţi ca alegorie politică

În publicaţiile epocii moderne timpurii, jocul de cărţi figurează adeseori ca 
alegorie în satirele politice ale vremii. Secvenţele puse în scenă de jocurile de 
cărţi, purtând denumiri variate, de exemplu, Labet-Spiel, dar cel mai adesea 
„Kriegsspiel”, fac analiza conflictelor armate previzibile, precum şi ale poziţiilor 
contrare tot mai semnificative ale marilor puteri şi consecinţele acestora, dar şi 
a efectelor anticipate ale acestor conflicte asupra poziţiei celorlalte ţări. Această 
metodă de a analiza situaţia prin jocul de cărţi devine atât de răspândită, încât în 
cele mai multe cazuri, tablourile nici nu mai sunt necesare, numai textul denotând 
faptul că analiza raporturilor de putere dintre marile forţe ale Europei se face în 
maniera aceasta delectantă şi uşor inteligibilă.

În 1514 s-a scris un pamflet care prezenta raporturile de putere în Europa 
acelor vremuri sub forma unui joc de cărţi foarte la modă în epocă: se zugrăvea pe 
cărţi o luptă dintre regele francez Ludovic al XII-lea şi aliaţii săi, respectiv cei care 
i se opuneau. Acest joc sub formă de dialog a fost publicat şi într-o gravură uşor 
inteligibilă din 1515, ilustrată cu tablouri. Jocul de cărţi relevă cum anume s-au 
adunat la marea masă de joc a Europei marile puteri, ca să discute situaţia Italiei. 
Cărţile sunt împărţite de regele francez, la masă cu el mai stau împăratul şi dogele 
Veneţiei, în jurul mesei este prezent şi papa care, cu ochelarii în mână, fără nici 
o carte, face înconjurul mesei, regii Angliei şi Spaniei, principii electori germani, 
oraşele-stat italieneşti şi prinţul milanez, care încearcă în zadar să îşi facă rost 
de o carte aflată sub masa de joc. Gravura publicată la Zürich conţine nu numai 
o legendă, ci şi un catren, în care autorul, pe baza unor exemple din antichitate, 
reflectă la caracterul schimbător al norocului şi la ridicarea şi prăbuşirea diferitelor 
puteri.26

Pamfletele politice aşează şi nobilimea maghiară la imaginara masă de joc. 
Jocul de cărţi, denumit Labet-Spiel27, în care sultanul turc provoacă marile puteri 
şi marile oraşe ale Europei la o partidă de cărţi, a apărut la sfârşitul lui 1663. 
Această situaţie imaginară reflectă un fapt foarte real, deoarece aceea era tocmai 
vremea în care Poarta îşi extindea puterea asupra oraşului maghiar Érsekújvár şi a 
împrejurimilor sale. Împăratul Sfântului Imperiu Roman, Leopold I, vizat direct de 
situaţie, se adresează mai întâi papei, în numele solidarităţii creştine, apoi invită 
marile puteri ale Europei, în ordinea importanţei lor să se alăture jocului de cărţi, 
explicând argumentele şi contra argumentele intrării în marele joc: noua încercare 
de distribuţie a puterilor şi respingerea atacului otoman, în cazul fiecărui stat. 
Prima carte este avansată de către regele Franţei, apoi urmează Spania, Anglia şi 
regele Suediei, care nu a fost invitat iniţial, dar urmăreşte jocul cu cel mai mare 

26 The German Single-Leaf Woodcut 1500-1550 [Gravura în lemn de origine germană pe o 
singură foaie]. Hrsg. Walter L. Strauss. New York, 1974.

27 Hubay Ilona: Röplapok, újságlapok, röpiratok az Országos Széchényi Könyvtárban 1480-
1718 [Manifeste şi ziare din Biblioteca Naţională Széchenyi]. Budapesta, 1958. (În 
continuare: Röpl.) Röpl. 663. Neues Ungarisches und Türckisches Labet-Spiel, Nach 
jetziger Zeit und Gelegenheit kurtz gerichtet. Benebens ein schön Remedium, Wie dem 
Türcken zu begegnen und durch Gottes Hülffe gar könte vertrieben werden. Im Jahr 
1664.
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interes, apoi, în runda a doua, regele Poloniei, ţarul şi principii germani vin cu alte 
argumente. La masa de joc este prezentă şi nobilimea maghiară condusă de Miklós 
Zrínyi, considerată a reprezenta un real factor politic în Europa, care încurajează 
marile puteri să ia în considerare ceea ce este în interesul lor, al tuturor, şi să 
respingă atacurile turceşti. Se pare că propagarea unităţii europene în această 
formă ludică era foarte populară, fiindcă după 20 de ani apare şi o nouă variantă a 
jocului.28 Jocul sugerează raporturile schimbate între timp: textul rămâne acelaşi, 
doar că „rolul” lui Miklós Zrínyi este preluat de gloriosul erou al luptelor date în 
apărarea Vienei, Rüdiger Stahremberg, iar nobilimea maghiară este reprezentată 
de Péter Zrínyi, executat pentru înaltă trădare, şi Thököly Imre, acuzat că s-ar fi 
aliat cu turcii.

Într-un manifest publicat în 1672,29 observăm o masă de joc la care stau doar 
două dintre marile puteri lângă un câine şi un leu, dar aşa cum promite şi titlul, 
textul gravurii conţine contribuţia tuturor ţărilor mai importante ale Europei în 
discursul care se vrea un fel de dialog între naţiuni. Problema discutată evidenţiază 
conflictul armat dintre Franţa şi Ţările de Jos, la care primul vorbitor, împăratul, 
declară că tronul său constituie cea mai mare putere lumească, declaraţie 
contestată însă de către regele Franţei. La rândul lor, Ţările de Jos cred că pot 
izbândi datorită flotei deţinute, pe de altă parte, sultanul se pregăteşte să atace 
regatul Polonez, iar regele Spaniei este sigur că are cei mai viteji soldaţi din lume, 
Suedia doreşte să fie imparţială în continuare, iar Anglia se opune atât Franţei, 
cât şi Ţărilor de Jos. Principele Transilvaniei îşi motivează acţiunile declarând că 
a stat mult timp, liniştit, de o parte, aşteptând să se nască pacea, dar trebuie să 
se gândească la viitorul Principatului pe termen lung, ceea ce implică şi intrarea 
sa în joc. Lipsa de unitate a Sfântului Imperiu Roman se reflectă prin faptul că 
principii electori au discursuri diferite, lucru întărit şi de arhiepiscopul de Mainz, 
care subliniază încercarea zadarnică de a susţine o politică comună a imperiului, 
iar arhiepiscopul de Köln îşi pune încrederea în regele Franţei, pe când cel de 
Trier ezită, iar principii electori înclină mai degrabă să lase armele să vorbească. 
Regensburg, oraşul în care Dieta imperiului se află în sesiune din 1663 este, şi ea, 
adepta unităţii. Jocul dialogal oferă o perspectivă mai amplă şi asupra conflictului 
turco-polonez, unde li se dă cuvântul şi ţarului, hanului tătarilor, dar şi arabilor 
care au ca scop să provoace tulburări în Constantinopole. Regele polonez se teme 
de eventualitatea unui război între forţele Europei, pentru că în cazul acesta ar 
rămâne fără aliaţi în războiul cu turcii. Pe de altă parte, regele Portugaliei nu 
este deranjat de atacurile francezilor, fiindcă el nu se dă deoparte nici chiar de la 

28 Röpl. 780. Neues Ungarisches, Türckisches und Frantzösisches Labet-Spiel, Nach 
jetziger Zeit und Gelegenheit, eingerichtet. Benebenst einem schönen Remedio, Wie dem 
Türcken zu begegnen und derselbe durch Gottes Hülffe gar könne vertrieben werden. 
Gedruckt uim Jahr 1683.

29 Ausländisch-Europäische, wie auch Französisch-Holländische Staats-Eröffnung, Delft, 
1672-73. Berlin Staatsbibilothek YA 10030m Jutta Schumann: Das politisch-militärische 
Flugblatt in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts als Nachrichtenmedium und 
Propagandamittel. In: Wolfgang Harms-Michael Schilling: Das illustrierte Flugblatt in 
der Kultur des Frühen Neuzeit. Frankfurt am Main, 1998. 246-247.
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rebeliuni pentru a crea o pace durabilă. După el, doreşte să ia cuvântul şi Ungaria, 
care aminteşte de faptul că unii dintre conţii ei au avut prilejul dureros să vadă 
care sunt rezultatele rebeliunii. Italia aşteaptă liniştită războiul, căci acesta va 
cauza mari pierderi comerţului Ţărilor de Jos, totuşi Veneţia opinează că lupta ar 
trebui să se ducă mai ales împotriva turcilor. Principele elector al Bavariei speră 
că, datorită poziţiei sale, va fi scutit de spectacolul sângeros al războiului, atât cel 
terestru, cât şi cel de pe mare. În jocurile dialogale apărute în anii 1670, care fac 
analiza situaţiei politice europene ale acelei epoci, Ungaria apare destul de frecvent, 
fapt ce se datorează acţiunilor radicale la înfăptuirea cărora s-a hotărât curtea 
imperială faţă de nobilimea maghiară. S-a publicat chiar şi un „Klaget-Spiel” care 
prezenta doar urmările execuţiilor ordonate de imperiul austriac şi presupusele 
discursuri ale celor executaţi şi, pe lângă aceştia, pe cel al lui Rákóczi Ferenc I, 
al soţiei lui Péter Zrínyi, al Ungariei Superioare, al Croaţiei şi al cancelarul curţii, 
Wenzel Lobkowitz. Această poezie satirică condamnă deja politica riscantă a mai 
marilor Europei, folosindu-se de paralelismul riscurilor jocului de cărţi, subliniind 
caracterul schimbător al norocului.

Miklós Bethlen, în autobiografia sa, a descris un moment în care a jucat cărţi 
în cetatea Buccari cu soţia lui Péter Zrínyi, Katalin Frangepán şi fata acesteia, Ilona 
Zrínyi, două femei care au avut un rol activ şi în evenimentele politice ale vremii. 
Miklós Bethlen face o comparaţie între politică şi jocul de cărţi.30 Recomandă elitei 
politice a vremii să joace şi ea, asemenea grupului prezentat anterior, fără mize 
şi fără speranţa într-un câştig prea mare: „De-ar da Dumnezeu ca regii, principii 
şi cei care îi urmează în rang să-şi ia acest obicei, sunt sigur că marele atelier al 
Satanei s-ar vindeca de îndată.”31 În cetatea Munkács, Ilona Zrínyi a interzis, în 
vederea păstrării ordinii şi disciplinei, „jocul de zaruri şi cărţi … care implică un 
comportament necuvios”.32

Titlul unui joc dialogal apărut în 1684, anul asediului nereuşit al oraşului 
Buda, ne promite să ne explice de ce poate fi batjocorit marele vizir de acum încolo 
fără nici un fel de consecinţe.33 Manifestul înfăţişa dialogul, la o halbă mare de bere, 

30 Bene Sándor: Politika, paráznaság és házasságtörés a magyar irodalmi hagyományban 
Bethlen Miklós Velencében [Politică, desfrâu şi adulter în tradiţia literară maghiară. Miklós 
Bethlen la Veneţia]. In: Ámor, álom és mámor. A szerelem a régi magyar irodalomban és 
a szerelem ezredéves hazai kultúrtörténete. Tudományos konferencia Sátoraljaújhely, 
1999 [In: Amor, vis şi delir. Dragostea în literatura maghiară veche şi istoria culturală 
de o mie de ani a dragostei la maghiari. Conferinţă ştiinţifică la Sátoraljaújhely, 1999]. 
Redactat de: Szentmártoni Szabó Géza, Budapesta, 2002. 323.

31 Bethlen Miklós életet leírása magától [Bethlen Miklós, o descriere a vieţii sale]. In: Kemény 
János és Bethlen Miklós művei [Operele lui János Kemény şi Miklós Bethlen]. Îngrijirea 
textului şi notiţele: V. Windisch Éva. Budapesta, 1980. 609.

32 Utasítás az udvari gyalogok hadnagyának Munkács, 1679 [Ordin către mai marele 
pedestraşilor Munkács, 1679]. Publicat de Sunkó Attila. In: Koltai András: Magyar 
udvari rendtartás. Utasítások és rendeletek 1617-1708 [Regulile curţii Ungariei. Ordine 
şi ordonanţe 1617-1679]. Budapesta, 2001. 231.

33 Röpl. 818. „Einfältiges, Doch Wohlgegründets, Bedencken, Von denen seithero, Dem, 
Türken und Gross-vezier, Zu Spott und Hohn, In Druck herauss gegebenen Charteqven, 
Iiin einem Gespräch zwischen einem Bürger, Bauer, Und Soldaten vorgestellet, Von 
einem Deutschen. In Diesem 1684sten Jahre.”
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dintre trei buni prieteni, un civil, un soldat şi un ţăran. Soldatul îl chestionează pe 
ţăran asupra unor anunţuri referitoare la venirea turcilor, la care ţăranul răspunde 
că, din păcate, în legătură cu războiul împotriva turcilor, el reuşise să cumpere doar 
nişte poezioare ieftine, nişte satire, deşi tare mult i-ar fi plăcut să cumpere, pentru 
acasă, ceva de amintire. „De ce, care sunt cele mai noi veşti?”, întreabă civilul. 
Atunci, descoperim că ţăranul a achiziţionat câte şase tipuri de poezii satirice în 
şase exemplare, printre care se află şi manifestele cu titlul „Bad-Stube” şi „Prügell-
Suppe”. Ţăranului, însă, îi displace comerţul acesta intens cu poezii satirice, şi în 
opinia sa, editorii ar fi trebuit să publice mai degrabă rugăciuni şi cântări. După 
părerea soldatului nimeni nu ar mai da bani pentru rugăciuni, deoarece există 
cărţi întregi pline de ele. Ţăranul se teme că în următoarea primăvară turcii se vor 
întoarce şi nu ar trebui astfel să fie ironizaţi prin poezii satirice care amintesc de 
băi şi jocuri de cărţi, acesta fiind un fapt reprobabil. Şi oamenii nu ar trebui să se 
ocupe de asemenea lucruri necurate, nu ar trebui să citească publicaţii de genul 
Labet-Speilur-ilor, pe care le citeşti astăzi dar pe care mâine le-ai şi uitat. Cei care 
scriu aceste poezii şi se ocupă de asemenea lucruri ar trebui să spună câte zece 
rugăciuni drept penitenţă.

Chiar şi în 1706, un pamflet comic intitulat Karten-Spiel34 prezintă formarea 
raporturilor de politică externă sub forma unui joc de cărţi între marile puteri ale 
Europei. Scopul acestui manifest, formulat într-o formă uşor de înţeles, este să 
realizeze un bilanţ al relaţiilor formate ca urmare a evenimentelor de pe diferitele 
fronturi şi să asiste la interpretarea cantităţii imense de veşti contradictorii de 
politică externă şi război apărute în săptămânalele vremii. Scena scrisă în formă 
de dialog subliniază chiar şi prin titlul ei importanţa Ratio-Statusului, adică a 
raţiunii de stat, accentuând şi faptul că publicaţia respectivă conţine cunoştinţe 
politice importante, căci tratează probleme despre care se cuvenea să ştie şi să 
converseze chiar şi elita mai cultă şi femeile de societate.35 În pofida duratei sale 
destul de lungi, dialogul prezentat are multe în comun cu imaginile caricaturale 
amintite anterior, pe de o parte, prin faptul că oferă o interpretare a evenimentelor 
petrecute, pe de altă parte, prin evaluarea lor subiectivă. Chiar de la început ne 
dăm seama – din text – de ceea ce se semnalează şi în titlu, şi anume de faptul că 
autorul pamfletului enumeră măgulitor victoriile împăratului în războiul purtat 
împotriva francezilor, accentuând în mod evident turnura neaşteptată în războiul 
spaniol de succesiune.

34 Staatsbibliothek Berlin Yk 987 R „Entlardie Ratio Status In einem Bey jezigem Krieg 
unter denen Europäischen Potentaten lauffenden Karten Spihl, Allen gut Kayserlichen 
und Teutschen Gemüthern Zu Lieb: Denen Französischen aber Trutz, Reimen-weiss 
vorgestellet: Durch P. In gLIICkhafften IeneM Iahr, aLs Der Hahn In grüster Gefähr”. 
Cercetările mele din Germania au fost sponsorizate prin Bursa Klebelsberg Kuno şi 
grantul pentru tineret OTKA nr. T 46270. Mulţumesc şi pe această cale.

35 Németh S. Katalin: Fiktív német beszélgetések Magyarországról [Discuţii fictive ale 
germanilor despre Ungaria]. Scrierile lui Johann Georg Schielen, 1683. Irodalomtörténeti 
Közlemények 1994. 1. Barbara Becker-Cantarino: Frauenzimmer Gesprächspiel. 
Geselligkeit, Frauen und Literatur im Barockzeitalter és Markus Fauser: Klatschrelationen 
im 17. Jahrhundert In: Geselligkeit und Gesellschaft 1997. 17-41. 391-399.
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Domnitorii aşezaţi la o masă mare de joc comună, puterile Europei aflate 
în consiliu în jurul patului vreunei puteri slăbite, diferite straturi sociale făcute 
să transpire în aceeaşi baie de aburi, iată trei dintre cele mai frecvente metafore 
politice ale manifestelor şi pamfletelor din secolul al XVII-lea.36 Domnitori la masa 
de joc, blestemând caracterul schimbător al norocului sau cărţile nepotrivite, au 
constituit adeseori şi în multe variante mijlocul de exprimare al celor mai noi 
raporturi de putere din viaţa politică a Europei formate pe câmpul de luptă sau 
în timpul negocierilor diplomatice. Jocul de cărţi este un simbol politic popular 
şi uşor inteligibil care îi face şi pe cei mai puţin culţi să înţeleagă cu uşurinţă 
noile situaţii politice. Pe de o parte, situaţiile jocului de cărţi oferă posibilitatea 
interpretării unor evenimente concrete, prezentând marile puteri care fac jocul, 
menţionându-i pe cei ce provoacă, dar şi pe cei provocaţi, în conflictele armate 
ce au loc în epoca vremii. Pe de altă parte, simbolul este interesant şi din punct 
de vedere al teoriei statului, căci un astfel de gest creează pentru publicul cititor 
senzaţia că devine unul dintre iniţiaţii jocului, că are răgazul să vadă pentru o 
clipă ce se petrece în lumea celor care iau deciziile importante. Situaţia cotidiană, 
profană, pe care o creează jocul de cărţi şi comparaţia cu aceasta determină 
cititorul să conteste caracterul mistic al gândirii politice, sugerând subtil sfârşitul 
misterului exercitării puterii, totul prezentat într-o formă satirică. Cititorul, iar 
în cazul tablourilor, privitorul este înzestrat deodată cu dreptul şi posibilitatea 
gândirii politice. Importanţa acestor jocuri cu comic de situaţie o constituie tocmai 
faptul că au capacitatea şi intenţia de a influenţa un public diferite, atât pe cel 
elevat, cu cunoştinţe politice profunde, cât şi pe cel mai puţin cult, care ştia foarte 
puţin despre politicile vremii, ajutându-şi astfel cititorii să se orienteze în hăţişul 
evenimentelor politice ale vremii, dar influenţându-le totodată şi opiniile.

36 G. Etényi Nóra: Betegágy, fürdő, kártyaasztal – A „beszélgetésjáték” mint politikai metafora 
[Patul bolnavului, băile, masa de joc – „Jocul dialogizant” ca metaforă politică]. In: A 
politika műfajai a régi magyar irodalomban [Genurile de exprimare politică în literatura 
maghiară veche]. Conferinţă ştiinţifică Gyula, 2005. Materialul scris al conferinţei este în 
curs de publicare, redactor Sándor Bene.


