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Primele ex-libris-uri aparțin, în majoritatea lor, unor familii înstărite din rândurile 
aristocrației. Nobilii își marcau proprietatea asupra obiectelor valoroase prin aplicarea 
unor sigilii care reproduceau simbolurile heraldice ale familiei, însoțite sau nu de o 
deviză personală. Din această cauză era normal ca și cărțile, care puteau fi găsite doar 
în casele unor nobili sau în bibliotecile mănăstirilor, donate de cele mai multe ori de 
aristocrați sau capete încoronate, să fie marcate prin aplicarea unor ex-libris-uri cu în-
semne heraldice.

Faptul că ex-libris-ul este o marcă de proprietate privată și de circulație restrânsă 
i-a încurajat pe proprietari să completeze însemnele heraldice cu ornamente artisti-
ce: ornamente florale, arhitecturale, ramuri înfrunzite, fructe, arabescuri, coloane sau 
ornamente arhitecturale1. Ulterior ornamentele au devenit mai îndrăznețe depășind 
rolul de cadru și adăugând teme independente în design-ul ex-libris-ului. Astfel, în-
semnele heraldice au fost completate de cariatide, îngerași, figuri de zei și de zeițe, 
scene alegorice sau peisaje care după un timp au ajuns să domine ex-libris-ul și, uneori, 
să îi confere și valoare artistică.

Un interes deosebit pentru istorie îl prezintă ex-libris-urile caselor regale. De cele 
mai multe ori acestea sunt realizate de gravori renumiți și stilul lor dă tonul stilului 

* Această lucrare este rezultatul cercetării doctorale ce a fost posibilă prin sprijinul financiar 
oferit prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cofi-
nanțat prin Fondul Social European, în cadrul proiectului POSDRU/187/1.5/S/155383, cu ti-
tlul „Calitate, excelență, mobilitate transnațională în cercetarea doctorală”.

1 A se vedea John Byrne Leicester Warren, A Guide to the Study of Book-Plates (Ex-Libris), New 
York: John Lane, 1900, pp. 2-4.
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ex-libris-urilor nobililor din țara respectivă. Deseori aceste ex-libris-uri sunt aplicate pe 
cărți donate de suveran unor biblioteci publice sau monahale. Ex-libris-ul aplicat pe o 
carte donată se numește ex-libris suvenir. În cazul țărilor române putem constata că 
mulți domnitori preferau să doneze biblii sau cărți de rugăciune pe care aplicau ex-li-
bris-urile. 

Merită să amintim faptul că primele ex-libris-uri, sau mai bine zis „proto ex-libris-
uri” aparțin tot unor capete încoronate. Este vorba de ex-libris-ul faraonului egiptean 
Amenophis al III-lea și cel al regelui neo-asirian Assurbanipal. Acești doi regi obișnu-
iau să își marcheze cărțile cu un însemn de proprietate ce conținea numele iar în cazul 
lui Assurbanipal și un blestem pentru cel care ar fi furat cartea.

În unele cazuri, capetele regale foloseau ex-libris-uri diferite - unul pentru bibliote-
ca familiei iar altul pentru biblioteca personală, alcătuită dintr-un număr mai mic de 
cărți care erau citite doar de proprietar. 

Obiceiul de avea mai multe ex-libris-uri nu este specific numai membrilor familiilor 
regale. Şi în cazul unor altor persoane care dețineau o bibliotecă cu un număr mare de 
cărți întâlnim uneori ex-libris-uri separate pentru diverse domenii (beletristică, carte 
de știință, cărți de filosofie etc) fiecare ex-libris având desene cu o temă legată de do-
meniul cărții. De asemenea, este întâlnit și obiceiul ca soțul, soția și copii să aibă ex-
libris-uri diferite aplicate pe cărțile personale. Deseori un copil din familia regală, sau 
dintr-o familie aristocratică avea un ex-libris personal care nu avea simboluri heraldice 
iar la adolescență adopta alt ex-libris cu stema familiei. În cazul femeilor, după căsă-
torie unele păstrau ex-libris-ul iar altele adoptau alt ex-libris care cuprindea atât stema 
personală cât și stema soțului. Aceste simboluri erau completate de devize, citate din 
biblie sau alte cărți și ornamente artistice. 

Un demers exhaustiv dedicat ex-libris-urilor tuturor caselor regale europene ar fi 
prea vast pentru a putea fi expus în cadrul unui articol. În fiecare țară s-au succedat di-
ferite dinastii iar unii regi au rămas pe tron doar doi-trei ani. Din acestă cauză ne vom 
opri doar la familiile regale mai importante iar dintre acestea la cele de la care ne-au 
parvenit ex-libris-uri. În acest domeniu demersul cercetătorului este anevoios pentru 
că accesul la cărțile din bibliotecile regale este dificil iar în colecțiile private aceste ex-
libris-uri sunt foarte rare.

În momentul în care vorbim despre ex-libris-urile unei case regale trebuie să ținem 
seama de faptul că acestea cuprind câteva categorii diferite. Avem în vedere ex-li-
bris-urile bibliotecilor casei regale, cele ale regilor sau reginelor, care aveau deseori 
ex-libris-uri distincte aplicate pe o bibliotecă personală și ex-libris-urile altor membri 
ai familiei regale – prinți, duci etc. Dintre acestea prezintă un interes deosebite ex-li-
bris-urile realizate de gravori renumiți iar cele care reproduc simbolurile heraldice fără 
să le modifice sau să adauge ceva au o valoare mică atât pentru istoricul propriu zis cât 
și pentru istoria artei. Din această cauză o privire asupra ex-libris-ului caselor regale 
trebuie să se oprească în primul rând la ex-libris-urile cu elemente de originalitate sau 
care a duc ceva în plus pe lângă stemă. 

Cele mai importante case regale din Europa sunt Casa de Windsor, a regilor Marii 
Britanii, Casa de Bourbon, a regilor Franței, Casa de Habsburg, care a produs pe lângă 
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regii Austriei și Germaniei și regi și regine ai Boemiei, Angliei, Spaniei, Portugaliei și 
a unor principate olandeze și italiene, Casa de Saxa-Coburg și Gotha, care domnește 
în momentul de față în Belgia dar a furnizat suverani și pentru Marea Britanie și unele 
ducate germane, Casa de Hanovra, care a dat regi Marii Britanii și unor ducate germa-
ne, Casa de Bragança a monarhilor portughezi, Casa de Savoy a regilor Italiei, Casa 
de Hohenzollern-Sigmaringen care a dat suverani Prusiei, Germaniei și României 
și Casa Romanov a țarilor Rusiei. Alături de acestea pot fi menționate și case regale 
care au domnit în țări mici, principate sau ducate: Casa de Grimaldi care a domnit în 
Monaco, Casa de Glücksburg (denumirea prescurtată a Casei de Schleswig-Holstein-
Sonderburg-Glücksburg) care domnește în Danemarca și Norvegia și a dat capete în-
coronate și Greciei, Islandei și unor ducate germane, Casa de Bernadotte din Suedia, 
care a dat într-o perioadă și câțiva monarhi pentru Norvegia, Casa de Liechtenstein, 
o casă regală tânără care a dat monarhii principatului Liechtenstein, Casa de Nassau-
Weilburg care domnește în Ducatul Luxemburg, Casa de Orange-Nassau care dom-
nește în Olanda și Casa de România fostă Casa de Hohenzollern-Sigmaringen.

Calitatea de monarh al unui stat nu îi conferă automat și cea de membru al casei 
regale naționale pentru că regulile descendenței dinastice pot stabili altceva. De obicei 
numele monarhului se stabilește pe linie paternă. Uneori, însă monarhii hotărăsc să nu 
respecte această regulă. De pildă Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a căsătorit cu 
Philip Mountbatten, membru al Casei Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. În 
1952, după căsătoria cu Elisabeta, Philip a hotărât schimbarea numelui casei regale în 
Casa Mountbatten. Nemulțumită de faptul că atât ea cât și copii săi ar fi trebuit să pre-
ia numele de Mountbatten regina a stabilit prin proclamație regală faptul că din acest 
moment numele casei regale va rămâne Casa de Windsor iar descendenții vor păs-
tra acest nume indiferent de combinațiile dinastice în care vor intra sau de sexul lor. 
Descendenții care nu aveau titlul de prinț și nu aveau drept de succesiune la tron ur-
mau să poarte numele Mountbatten-Windsor. Regulile complicate de stabilire a apar-
teneței la o casă regală fac ca deseori membrii aceleiași familii să facă parte din case 
diferite. Schimbări ale numelui casei regale nu sunt un lucru neobișnuit chiar dacă 
survin destul de rar. În cazul casei regale române a survenit o asemenea schimbare 
în 2011 când regele Mihai I, în urma unui conflict cu rudele sale a hotărât schimbarea 
numelui din Casa de Hohenzollern-Sigmaringen în Casa de România2. 

Casa de Windsor este casa regală a Regatului Unit al Marii Britanii și a țărilor 
Commonwealthului. Ea a fost fondată de regele George al V-lea care a schimbat nu-
mele familiei regale din Saxa-Coburg și Gotha în casa Windsor în timpul primului 
război mondial datorită sentimentelor anti-germane ale populației britanice.

George al V-lea al Marii Britanii folosea un ex-libris artistic cu ornamente comple-
xe, realizat de gravorul George W. Eve, pentru biblioteca familiei regale din Castelul 

2 A se vedea http://www.familiaregala.ro/stiri/articol/document-regal-10-mai-2011.



299

Windsor și un ex-libris simplu care conținea doar inițialele sale și coroana regală pen-
tru cărți din biblioteca personală. Matrița ex-libris-ului personal a fost gravată în lemn 
de către H. S. Ulrich după o schiță făcută de George W. Eve. 

De remarcat este faptul că ex-libris-ul personal este simplu și fără ornamente re-
flectând poate modestia faptului sau lipsa de interes deosebit pentru cărți, fiind știut 
faptul că regele nu era o persoană cu preocupări intelectuale.

Regina Mary, soția lui George al V-lea a folosit două ex-libris-uri personale – unul 
în timp ce era regină iar altul atunci când era regină-mamă. Regina purta inițial nume-
le de ducesă de Teck, după tatăl său dar mai târziu s-a alăturat Casei de Malborough.

Ex-libris-ul reginei Mary după ce a trecut la Casa 
Malborough a fost realizat de gravorul amator, prie-
ten personal al reginei, H.J.F. Badeley.

Regele George al VI-lea, fratele lui Edward, ajuns 
pe tron în urma abdicării acestuia nu a dorit să creeze 
un ex-libris propriu ci a preluat ex-libris-ul tatălui său 
modificând V în VI.

George al VI-lea a folosit aceeași metodă și pentru 
ex-libris-ul bibliotecii regale preluând ex-libris-ul reali-
zat pentru tatăl său de către George W. Eve și adău-
gând un I la nume pentru a-l transforma în George VI.

În cazul fiului său, regele Edward al VIII-lea, care 
a domnit mai puțin de 1 an, abdicând pentru a se că-

Ex-libris-ul lui George al V-lea din Biblioteca 
Castelului Windsor cu stema Marii Britanii care 
cuprinde mențiunea Ex Bibliotheca Regia in 
Castel de Windsor și inițialele regelui G R V.

Ex-libris-ul personal al lui George al V-lea.
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sători cu Wallis Simpson, întâlnim un același dez-
interes pentru ex-libris-uri. Cărțile sale nu purtau 
mărci de proprietate însă fostul rege, devenit după 
abdicare duce de Windsor, avea un ex-libris suvenir 
pe care îl aplica pe cartea de memorii scrisă de el3. 
Ex-libris-ul avea în partea superioară coroana du-
cală, inițiala E și deviza personală iar partea inferi-
oară era destinată dedicațiilor pentru destinatarul 
cărții.

3 Windsor, HRH The Duke of, A King’s Story: The Memoirs of the Duke of Windsor, London: 
Cassel and Co, 1951.

Ex-libris-ul reginei Mary 
în perioada în care era ducesă de Teck

Ex-libris-ul reginei Mary 
după ce a trecut la Casa Malborough.

Ex-libris cu autograf și dedicație 
Edward al VIII-lea.
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Înainte de a ajunge regină, Elisabeta a II-a folosea un ex-libris cu stema Angliei și 
numele Elisabeth în partea inferioară.

După încoronare a renunțat la ex-libris-ul personal aplicând pe cărți ex-libris-ul ofi-
cial al bibliotecii casei Windsor.

Mai interesant este ex-libris-ul reginei mamă, care a renunțat la sobrietatea pe care 
o întâlnim la ceilalți membri ai familiei și a adoptat un ex-libris elaborat de gravorul 
Reynolds Stone. Acesta înfățișează leul regal care ține în labe o carte. Deasupra se vede 
inscripția Ex Libris iar pe panglica inferioară Elisabeth R.
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Casa de Bourbon este o ramură a dinastiei Capețienilor care a furnizat regi Franței, 
Spaniei, Siciliei, Neapolelui, Parmei și Luxemburgului. În trecut cea mai importana-
tă ramură era a regilor Franței însă acum doar Spania și Luxemburgul au regi din 
Dinastia Bourbon. Dintre ex-libris-urile Burbonilor francezi s-au păstrat foarte puține. 
Cel mai intersant este cel al lui Ludovic al XV-lea.

Ludovic al XV-lea este cunoscut mai ales pentru viața sa amoroasă și scandalurile 
legate de amantele sale printre care cele mai cunoscute sunt Marchiza de Pompadour 
și Contesa de Barry. Supranumele de ”cel mult iubit” i-a fost dat datorită faptului că 
fiind bolnav, pe patul de moarte, și-a revenit după ce a primit împărtășania și a mai 
trăit câțiva ani. 

Ludovic al XV-lea a purtat mai multe războaie costisitoare care au slăbit regatul și 
l-au sărăcit. Urmarea indirectă a acestora a fost Marea Revoluție din Franța care a dus 
la înlăturarea monarhiei. Ex-libris-ul său nu prezintă simbolurile heraldice ale dinastiei 
ci doar coroana regală, inițialele sale și drapelele țărilor învinse în timpul domnie sale. 
Acest lucru demonstrează faptul că era deosebit de mândru de victoriile sale, indife-
rent de prețul pe care l-a plătit pentru ele.

Ludovic al XV-lea a murit de varicelă în 1774 iar ultima sa amantă, Contesa de 
Barry, i-a supraviețuit încă 20 de ani doar pentru a fi ghilotinată, alături de alți no-
bili în timpul revoluției. Contesa era aproape analfabetă cunoscând literele dar ne-

putând citi cu voce tare texte. Cu 
toate acestea a achiziționat cărți va-
loroase pe care să le citească regele 
în timpul vizitelor sale. Ex-libris-ul 
său a fost realizat de marele gravor 
Louis Le Grand.

Ex-libris-ul lui Ludovic al XV-lea (”Cel mult iubit”), 
Rege al Franţei şi Navarei (1715-1774).

Ex-libris-ul Contesei de Barry
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O altă ramură a casei de Bourbon a fost cea din Spania. Ex-libris-ul lui Alfonso al 
XIII-lea cuprinde pe lângă stema sa o serie de ornamente complicate care ne sugerea-
ză apropierea de ex-libris-urile baroce.

Soția sa, regina Spaniei, a preferat să facă o trimitere la pasiunea pentru citit. Ex-
libris-ul său cuprinde pe lângă stemă, coroană și hlamida care sugerează apartenența 
la o dinastie ereditară, și un teanc de cărți dintre care una este deschisă, ca și cum pose-
soara sa tocmai s-a oprit pentru un moment din lectura la care intenționează să revină.

Ex-libris-ul Victoriei Eugenia de Battenberg, so-
ția lui Alfonso al XIII, regină a Spaniei (1887-1969) 
creat de A. de Riquer care poartă inscripția ”Victoria 
Eugenia Hispaniarum Regina”.

O ramură minoră a casei de Bourbon a fost Casa 
Bourbon-Două Sicilii. Această dinastie a domnit 
vremelnic în Regatul celor două Sicilii format prin 
unirea Regatului Siciliei cu Regatul Neapolelui. 
Printre ex-libris-urile membrilor acestei familii îl re-
marcăm pe cel al Carolinei de Bourbon care prezintă 
stemele celor două regate încadrate de un ornament 
simplu, floral și așezate sub o coroană.

Ex-libris-ul Regelui Alfonso al XIII-lea 
al Spaniei (1886-1886/1931-1941) 

realizat de A. de Riquer

Ex-libris-ul Victoriei Eugenia de Battenberg

Ex-libris-ul Carolinei Ferdinanda Luisa 
de Bourbon Două Sicilii, Ducesă de Berry 

(1798-1870)
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Deși nu face parte din Casa de Bourbon, me-
rită să fie prezentat ex-libris-ul creatorilor Spaniei, 
Ferdinand de Aragon și Isabela de Castilia. Cei 
doi monarhi au primit cadou o carte de o mare 
valoare artistică pentru care au comandat un ex-li-
bris. Ex-libris-ul realizat de un pictor castilian necu-
noscut trebuia să reflecte legătura lor conjugală și 
pentru aceasta avea desenate pe bordura de jos un 
jug (Iugo) al cărei primă literă evoca ”I”-ul Isabelei 
și un mănunchi de săgeți (Flecha) care trimitea la 
”F”-ul lui Ferdinad4.

Casa de Romanov a fost casa țarilor Rusiei. Cei mai mulți membri ai familiei fo-
loseau pentru marcarea cărților supralibros-uri, imprimate pe coperțile de piele ale 
cărților sau pe cotorul lor cu cerneală aurie. Ultimii țari au folosit pentru unele cărți, în 
special pentru cele din colecția personală și ex-libris-uri.5

Familia țarului Nicolae al II-lea (țarul, țarina 
și cei 5 copii ai lor) a fost executată de bolșevici în 
timpul revoluției ruse. Ulterior și alți membri mai 
îndepărtați ai familiei au fost asasinați scăpând 
doar cei aflați în străinătate. 

Printre ex-libris-urile Romanovilor cel mai fru-
mos este cel al țarului. S-a mai păstrat și ex-libris-ul 
țareviciului Alexei și schițe realizate de artistul rus 
Mstislav Dobuzhinski pentru ex-libris-urile private 
ale Țarului Nicolae al II-lea și a fiicei sale mai mari, 
marea ducesă Olga Nicolaevna6.

4 A se vedea http://www.themorgan.org/collection/livre-de-la-chasse/1#.
5 Pentru mai multe supralibros-uri ale familiei Romanov a se vedea http://www.romanovrus-

sia.com/ImperialBooksCol.html.
6 Vezi http://www.romanovrussia.com/Russian_Imperial_Romanov_Bookplates.html.

Ex-libris-ul Regelui Ferdinand al II-lea 
de Aragon și reginei Isabella a Spaniei.

Supralibros-ul țarului Nicolae I 
din biblioteca sa privată5
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Ex-libris-ul țarinei Alexandra Feodorovna 
(1798-1860), soția țarului Nicolae I, cuprindea mo-
nograma AF, cu inițialele țarinei, coroana regală 
și două steme cu vulturul rusesc la stânga și vul-
turul prusac în dreapta. Țarina era de origine pru-
sacă și a ținut să își expună originea pe ex-libris. 

Ex-libris-ul țarului Alexandru al II-lea, bunicul 
lui Nicolae al II-lea pentru biblioteca personală 
cuprinde doar monograma numelui său și coroa-
na regală. Majoritatea membrilor familiei au ales 
același model pentru ex-libris-urile personale. 

Ex-libris-ul Țarului Nicolae al II-lea, realizat în 
1907 de Barão Armin von Foelkersam și aflat în 
colecția Muzeului Ermitaj.

Ex-libris-ul țareviciului Alexei Nicolaevici, 
fiul țarului Nicolae al II-lea.

Ex-libris-ul țarinei Alexandra Feodorovna 
(1798-1860), soția țarului Nicolae I.

Ex-libris-ul țarului Alexandru al II-lea, 
bunicul lui Nicolae al II-lea.
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Casa de Habsburg își trage numele de la castelul familiei numit Habichtsburg – 
”Castelul Şoimului”. În perioada secolelor XV-XVIII această casă a dominat Europa 
furnizând regi ai Boemiei și Ungariei între 1526 și 1918, împărați ai Sfântului imperiu 
Roman între 1438 și 1806, regi ai Spaniei între 1516 și 1700 și împărați ai Austriei din 
1804 până în 1918. 

Unul dintre ex-libris-urile timpurii ale familiei este cel al cardinalului-infant 
Ferdinand de Austria, al treilea fiu al regelui Filip al III-lea al Spaniei și a Margaretei 
de Austria. Titlul de infant era acordat fiilor regilor Spaniei. Cardinalul Ferdinand a 
fost guvernator al Olandei spaniole, Infant de Spania, Infant de Portugalia, Arhiduce 
de Austria și Arhiepiscop de Toledo. El a comandat armatele Spaniole în timpul 
Războiului de 30 de ani.

Un alt ex-libris aparținând familiei Habsburg este cel al împăratului Maximilian 
I al Mexicului, fratele împăratului austriac Franz Joseph I. Maximilian a fost, prin-
tre altele, și vicerege de Lombardia-Veneția, comandant șef al flotei austro-ungare. 
Maximilian a obținut tronul Mexicului în 1864 fiind chemat să ocupe această demnita-
te de către o facțiune de nobili monarhiști. Această facțiune era însă minoritară așa că 
după numai câțiva ani, în 1867 el a fost executat de revoluționarii republicani care au 
reușit să înlăture monarhia. Ex-libris-ul a fost conceput și proiectat pentru biblioteca 
Împăratului Maximilian I și a fost aplicat pe prima carte tipărită în America de sud, 
Doctrina Breve a călugărului Juan de Zumáraga, carte oferită în dar împăratului la 
inaugurarea bibliotecii.

Ex-libris-ul cardinalului Ferdinand 
de Austria (1609-1641).

Ex-libris-ul arhiducelui Maximilian, 
împărat al Mexicului din casa Habsburg.
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Casa de Saxa-Coburg și Gotha este o casă germană care a domnit în mai multe 
ducate germane, în Marea Britanie și Belgia. Datorită sentimentelor anti-germane din 
timpul Primului Război Mondial atât ramura brita-
nică cât și cea belgiană și-au schimbat denumirea (în 
casa de Windsor și cea de Belgique).

Fiul primului duce de Saxa-Coburg, prințul 
Albert, s-a căsătorit cu regina Victoria în 1840, fiind 
cel de la care casa regală britanică a preluat denumi-
rea de Saxa-Coburg și Gotha. 

În partea inferioară a ex-libris-ului Prinţului 
Albert de Saxa-Coburg și Gotha se poate vedea de-
viza familiei scrisă în germană: ”Treu und Fest” adi-
că ”credincios și puternic”. După începutul Primului 
Război Mondial această deviză a fost înlăturată de pe 
stema familiei odată cu schimbarea numelui dinastic. 

Un ex-libris artistic care nu reproduce însemnele 
heraldice ale familiei este cel al lui Edward al VII-lea al Marii Britanii (1841-1910). 
Acest monarh a preferat să ilustreze ex-libris-ul cu imaginea Sfântului Gheorghe uci-
gând dragonul. Sfântul Gheorghe este sfântul patron 
al Angliei, Georgiei și Moscovei dar el poate fi întâl-
nit pe stemele mai multor familii nobiliare. Imaginea 
Sfântului Gheorghe ucigând balaurul apare pe stea-
gul Moldovei medievale trimis de Ştefan cel Mare la 
Mănăstirea Zografu. El este și patronul armatei româ-
ne.

Casa de Hanovra este o dinastie de origine germană care a dat regi ce au domnit în 
Marea Britanie, Irlanda și Hanovra.

Chiar dacă ex-libris-ul lui George I nu poate fi găsit în colecții private este de interes 
un ex-libris legat de persoana monarhului. Sosirea lui George I din casa Hanovra pe 
tronul Marii Britanii a fost acompaniată de unele dificultăți pentru că regele nu cu-
noștea nici limba și nici obiceiurile locale. Monarhul era privit cu oarecare ostilitate și 
neîncredere de către nobilii englezi așa că un discurs al vice-cancelarului Universității 

Ex-libris-ul regelui Edward al VII-lea 
al Marii Britanii.
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Cambridge la începutul anului universitar care era dedicat regelui a fost recepționat 
de acesta cu deosebită recunoștință. În semn de mulțumire regele a dăruit universității 
un mare număr de cărți. Pentru a se imortaliza acest dar generos, pe cărțile donate au 
fost aplicate un ”ex-libris suvenir” realizat de gravorul John Pine care înfățișa simbolu-
rile heraldice ale universității Cambridge, încadrate de Minerva la dreapta și Apolo la 
stânga iar la bază putem vedea un medalion cu capul regelui George I.

Ex-libris-ul lui George al III-lea, rege al Marii Britanii, reproduce insemnele heral-
dice pe care acesta le-a folosit între anii 1749-1751. Ulterior regele a adoptat stema pe 
care o putem vedea și acum la familia regală din Marea Britanie.

Regina Victoria este cea mai importantă 
membră a dinastiei atât datorită longevității 
domniei sale (din 1837 până în 1901, adică 63 de 
ani și 7 luni) cât și faptului că în această perioadă 
Imperiul Britanic s-a aflat în culmea puterii și a 
extinderii geografice fiind o sursă a civilizației și 
evoluției științei. Perioada respectivă din istorie 
a fost denumită ”Epoca Victoriană”. Ex-libris-ul 
reproduce blazonul regal completat cu ciulinii 
scoțieni și inscripția ”Ex Bibliotheca Reg In Castel 
Windsor”. După cum se observă regina folosește 
o formulă întâlnită mai mult în Franța, ce de ”Ex 
Bibliotheca” în loc de ”Ex-libris”.
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Un membru minor al casei Hanovra, mare bibliofil a fost Augustus Frederick, duce 
de Sussex (1773-1843). Prințul era renumit datorită faptului că achiziționase mai mult 
de 50.000 de cărți și manuscrise din diverse domenii7. Datorită pasiunii sale pentru 
cărți ducele ajunsese să își limiteze toate celelate cheltuieli, trăind foarte modest și acu-
mulând chiar datorii pentru a cumpăra ediții rare ale unor cărți. Ducele folosea două 
ex-libris-uri care nu includeau numele său. Cel mai mare consta din stema sa flancată 
de leul și unicornul dinastiei iar deasupra era plasată coroana ducală. Pe o panglică 
aflată în partea inferioară era trecut motto-ul său: ”Si deus pro nobis quis contra nos” - 
”Dacă Dumnezeu e cu noi, cine e împotriva noastră? ” Versiunea mai mică a ex-libris-ului 
constă doar în reprezentarea leului britanic înconjurat de un colan și având deasupra 
coroana ducală iar în partea inferioară un șoim și un coif.

Casa de Savoia a regilor Italiei este una dintre cele mai vechi case nobiliare, fiind 
fondată în anul 1003 în regiunea Savoia. În Evul Mediu această casă a domnit în rega-
tul Sardiniei dar în 1861 a contribuit la unificarea Italiei furnizând monarhii acestei țări 
până la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial când a fost proclamată republica.

Dintre ex-libris-urile familiei remarcabil este cel al regelui Emanuel al III-lea reali-
zat de Bruno de Osimo care reprezintă un pumnal cu cap de acvilă pe mâner.

7 A se vedea http://www.manuscripts.org.uk/provenance/collectors/Sussex/Sussex.htm#sdfo-
otnote5sym.

Ex-libris-ul mic a lui Augustus Frederick Ex-libris-ul mare a lui Augustus Frederick
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Un ex-libris inedit este cel al regelui Umberto al II-lea care nu a apucat să domneas-
că decât patru săptămâni, din 9 mai 1946 până în 12 iunie același an.

În ţările române obiceiul de a aplica ex-libris-uri pe cărți a fost însușit de câțiva 
domnitori însă majoritatea preferau aplicarea unei ștampile sau chiar a simplei sem-
nături. La fel ca și omologii lor din dinastiile occidentale, domnitorii români foloseau 
de cele mai multe ori ex-libris-uri cu stema țării 
sau semnele heraldice ale familiei.

Un exemplu este ex-libris-ul domnitorului 
Constantin Brâncoveanu, aplicat pe cărți dona-
te unor mănăstiri. În cazul ex-libris-ului aplicat 
pe Biblia de la 1688, alături de ex-libris întâlnim 
adnotarea ”Această Biblie sau dat Besearicii din 
Sâmbăta de Sus din Ţara Ungurească”. 

Pe unele ex-libris-uri românești întâlnim 
alte denumiri decât cea de ex-libris. De pildă 
pe cel al lui Constantin Cantacuzino se men-
ționa în limba greacă ”Dintr-ale lui Constantin 
Cantacuzino” sau ”Proprietatea lui Constantin 
Cantacuzino”8. 

8 A se vedea Corneliu Dima-Drăgan, ”Ex libris-ul autograf al Cantacuzinilor”, în Revista bibli-
otecilor”, București, nr 1/1968, pp. 40-42.

Ex-libris-uri realizate de Bruno da Osima 
pentru Umberto de Piedmont (stânga) 
și Victor Emanuel al III-lea (dreapta).

Ex-libris-ul lui Humbertus al II-lea 
rege al Italiei.
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O expunere asupra ex-libris-urilor românești ar necesita un spațiu mai vast decât 
cel al unui articol. Trebuie însă să subliniem că și în spațiul românesc setea de lectură 
și bibliofilia se poate constata în aceeași măsură ca și în Occident.
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Ex-libris-ul lui Antioh Cantemir (fiul lui Dimitrie 
Voievod) cu stema principilor Cantemir, aplicat 
pe cărțile din biblioteca personală.




