
276

Ex-libris-ul este o marcă de proprietate aplicată pe o carte de către posesorul său. 
După cum am arătat cu altă ocazie, în literatura de specialitate există mai multe con-
cepții și defi niții privind ex-libris-ul. Unii autori consideră că ex-libris-ul este „o mar-
că de proprietate aplicată pe carte de posesorul ei sub formă de iscălitură autografă, 
sigiliu, ștampilă, timbru sec sau cel mai adesea sub formă de etichetă”1. Majoritatea 
autorilor exclud însă din această categorie simplele iscălituri, fi e ele însoțite de desene 
sau de expresia ex-libris. Pe această linie de idei Mircea-Viorel Stanciu înțelege, prin 
ex-libris, „orice însemn de proprietate asupra cărților, manuscriselor etc., confecționat 
anume pentru a marca legătura afectivă dintre posesor și obiectul posedat (s.n.).”2 Semnătura 
sau desenul aplicate pe o carte nu constituie deci un ex-libris pentru că nu sunt con-
fecționate intenționat pentru a marca proprietatea. Autorul introduce în defi niția
ex-libris-ului criteriul „legăturii afective”, care, consideră el, primează față de intenția 
de protecție a proprietății. Într-adevăr, studiul colecțiilor de cărți aparținând unui pro-
prietar arată adeseori că ex-libris-ul este aplicat deseori doar pe cărțile rare, scumpe 
sau care sunt apreciate de către proprietar. 

În unele lucrări sunt considerate ex-libris-uri ștampilele, timbrele seci realizate prin 
presare, etichetele și supra-libros-urile. Ștampilele au fost preferate de unii proprietari 
de biblioteci datorită ușurinței aplicării lor. Deseori, studiul bibliotecii unor persona-
lități istorice ne demonstrează o evoluție a metodelor de marcare a proprietății, de la 

1 Virgil Olteanu, Din istoria și arta cărții: Lexicon, București: Editura Enciclopedică, 1992, p. 143.
2 Mircea-Valer Stanciu, Exlibrisul heraldic: istoria exlibrisului românesc, Brașov, 1993?, p. 2.
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simpla semnătură până la ex-libris trecând une-
ori prin etapa ștampilei sau a timbrului sec. În 
cazul stolnicului Constantin Cantacuzino con-
statăm că unele cărți prezintă ca marcă de pro-
prietate o simplă semnătură însoțită de mențiu-
nea „Ex Libris”, pe când altele, sunt marcate cu 
un ex-libris ștampilă, însoțit sau nu de semnă-
tura autografă a stolnicului. Acest lucru ne de-
monstrează o evoluție a metodelor de marcare. 
Fără îndoială Constantin Cantacuzino a aplicat 

la început metoda semnării cărților pentru ca 
ulterior să își confecționeze ștampila ex-libris. 
Pe cărțile achiziționate după aceea a aplicat 
ștampila. În cazul unor cărți, de care era atașat 
mai mult și care au fost deja marcate cu semnă-
tură, a adăugat și ștampila pe când pentru alte-
le, probabil considerate mai puțin importante, 
semnătura inițială a fost considerată sufi cientă.

Suntem de părere că supra-libros-urile sunt o categorie distinctă de mărci de pro-
prietate, care, deși ar putea fi  asimilate ex-libris-urilor, fi ind plăcuțe sau ștampile apli-
cate pe coperta cărții, constituie de fapt o categorie distinctă de mărci de proprietate. 

Pe unele cărți care au aparținut umanistului muntean 
Constantin Cantacuzino stolnicul se poate observa ex- 
libris-ul semnătură. Acest ex-libris-ul semnătură a stol-
nicului Constantin Canatacuzino îl regăsim pe cartea lui 
Antonio Foresti, Del Mappamondo istorico, vol. 4, par-
tea a II-a, Veneția, 1697.

Ex-libris-ul ștampilă însoțit de ex-libris-ul semnătură apli-
cate pe cartea lui Pedro de Fonseca Commentariorum 
in libros Methaphysicorum Aristotelis Stagiritae, vol 1, 
Roma: 1977.
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Timbrele seci sau ștampilele, care conțin câteodată și expresia ex-libris, sunt aplica-
te de obicei de biblioteci sau alte instituții publice pe cărțile afl ate în proprietatea lor. 
Includerea lor în categoria ex-libris-urilor pune aceleași probleme ca și în cazul semnă-
turilor sau desenelor. Dacă o ștampilă cu mențiunea ex-libris este asimilată termenu-
lui, atunci și o singură ștampilă, conținând numele instituției, aplicată pe o pagină din 
carte ar putea fi  considerată ex-libris (după cum consideră eronat unii autori români). 
Din acest motiv susținem că ștampilele și timbrele seci, în cazul în care reproduc ca-
racteristici ale ex-libris-ului, sunt doar pseudo-ex-libris-uri, adică imitații ale unui ade-
vărat ex-libris, iar ștampilele simple nu pot fi  considerate, în nici un caz, ex-libris-uri.

Supralibrosul lui Leopold Anton Eleutherius 
von Firmian, Prinț Arhiepiscop al Salzburgului 
(1679-1724).

Supralibros-ul avocatului Benedict Carpzovius 
(1595-1666) aflat în colecția Bibliotecii Județene 
Satu Mare.

Supralibrosul heraldic al lui Nicolae Mavrocordat 
aplicat pe coperta legăturii în piele a lucrării Viața 
prea ilustrei familii a lui Nicolae Mavrocordat.
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Ex-libris-ul, într-o accepțiune mai îngustă, pe care ne-o însușim, este o foaie de for-
mat mic (o vinietă), realizată prin tipărire sau desenare și prevăzută cu un desen și/sau 
un text și incluzând de cele mai multe ori și numele proprietarului cărții. 

Primele ex-libris-uri prezintă caracteristici heraldice. Ele sunt ex-libris-uri care con-
țin, alături de alte elemente, blazonul proprietarului sau o imitație de blazon creată, 
respectând regulile heraldicii. Înainte de răspândirea tiparului și metodelor de gravu-
ră pot fi  întâlnite și ex-libris-uri desenate cu mâna. De altfel, în momentul apariției lor, 
chiar și unele ex-libris-uri tipărite au fost colorate, de către proprietari sau completate 
cu desene.

Prezența predominantă a elementelor heraldice se datorează faptului că în acea pe-
rioadă cărțile erau foarte scumpe iar proprietarii lor erau persoane înstărite cu descen-
dență nobiliară. Aceștia aplicau însemnele heraldice pe majoritatea obiectelor afl ate în 
proprietatea lor și din această cauză era normal să includă stema și în ex-libris.

Conform științei heraldice3 stema se compune dintr-un scut care poate avea formă 
circulară, ovală, triunghiulară, pătrată, rombică etc., din ornamente exterioare care în-
conjoară scutul și din fi gurile naturale, himerice sau artifi ciale reprezentate pe scut. 
Aceste fi guri pot fi  personaje, animale, plante, 
elemente ale naturii, creaturi mitice, clădiri 
sau obiecte create de om. Aceste elemente sunt 
reprezentate pe un fundal alcătuit din motive 
colorate numite smalțuri, alcătuite din metale, 
culori sau blănuri. În blazoanele tipărite smal-
țurile sunt reprezentate prin diverse simboluri 
convenționale alcătuite din linii sau puncte. 
De pildă, pentru aur puncte plasate la distan-
ță egală între ele, pentru argint spațiu liber, 
pentru culoarea roșie linii paralele verticale 
etc. Ornamentele exterioare ale scutului sunt 
timbrul, alcătuit din coif, cimier (aripi, pena-
je etc afl ate deasupra coifului) și lambrechini 
(panglici pe care e înscrisă deviza), coroana 
de rang, sprijinitori (cariatide, heruvimi etc.), 
mantou și pavilion și deviză.

Fiecare element prezent pe stemă simboli-
za o caracteristică a proprietarului blazonului. 
De pildă, după secolul XVI coifurile cu viziera 

3 Dan Cernovodeanu, Știința și arta heraldică în România, București: Editura Științifică și 
Enciclopedică, 1977, pp. 13-16; Carl Alexander von Volborth, Heraldry of the World, Londra: 
Blanford Press, 1980, pp. 7-48; Thomas Woodcock, John Martin Robinson, The Oxford Guide 
to Heraldry, Oxford: Oxford University Press, 1988.

Ex-libris-ul lui Dimitrie A. Sturdza (1833-1914)
de patru ori prim-ministru al României.
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deschisă și reprezentate de obicei frontal erau 
folosite de regi și prinți. Un ex-libris românesc,
 pe care se poate observa acest simbol este cel 
al lui Dimitrie A. Sturdza, membru a unei fa-
milii nobiliare române, care a deținut nume-
roase funcții în principatul Moldovei și apoi în 
România. Cea mai importantă funcție este cea 
de domnitor al Moldovei, deținută de Mihail 
Sturdza, tatăl lui Dimitrie, între anii 1834 și 
1849.

În secolele XVII și XVIII, în unele țări, în 
blazonul monarhilor ereditari scutul era așe-
zat pe un fundal alcătuit din draperii sub for-
mă de cort sau pavilion. Pavilionul poate fi  ob-
servat și pe unele ex-libris-uri românești. 

Dreptul de a avea un blazon era acordat 
de către suveran, iar elementele blazonului 
erau aprobate tot de acesta. Din această cauză, 
în evul mediu și la începutul epocii moderne 
destul de puține familii și persoane aveau bla-
zon propriu. Studiul elementelor heraldice de 
pe ex-libris ne permit identifi carea proprieta-
rului, în cazurile în care există mai mulți membri de familie cu același nume. De pildă 
prezența unui leu pe un ex-libris din Țările Române ne indică faptul că persoana re-
spectivă făcea parte din familia unui domnitor, leul fi ind simbolul casei regale. Dacă 
leul avea coada pe spate, ex-libris-ul provine din perioada în care țara era indepen-
dentă față de turci, pe când leul cu coada între picioare ne indică faptul că în perioada 
respectivă țara era supusă turcilor. 

Atunci când elementele heraldice nu pot fi  
legate cu certitudine de stema unei familii no-
bile, ele ne oferă doar indicii care pot fi  inter-
pretate diferit.

Un exemplu relevant este unul dintre 
primele ex-libris-uri românești, cel al lui 
Pantaleon Calliarhi, medicul lui Constantin 
Brâncoveanu. Acesta reprezintă un leu cu co-
roana pe cap, coada între picioare și care are 
o pasăre pe o labă. În jurul emblemei stă scris 
„Dintr-ale lui Pantaleon Calliarchi, doctorul cel 
mare al prea seninei domnii a Ungro-Vlahiei”. 
Mircea-Valer Stanciu consideră că atât leul cat 
și numele „Pantaleon” ne sugerează faptul că 

De exemplu, pe ex-libris-ul domnitorului Alexandru 
Ioan Cuza, folosit pentru cărțile din biblioteca sa 
de la Ruginoasa. Ex-libris-ul nu are menționat 
numele proprietarului prezentând doar stema 
lui Cuza și inscripția „EXLIBRIS BIBLIOTECAE 
RUGINOSSENSIS”.
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acest medic era membru al unei familii care a domnit la un moment dat în România. 
Datorită faptului că meseria de medic nu era considerată onorabilă pentru cineva din-
tr-o familie nobilă el ar fi  recurs la un pseudonim. Mircea-Valer Stanciu sugerează că pa-
sărea afl ată pe laba leului ne indică o rudenie cu familia Basarabilor4 pentru că pasărea 
(de obicei o acvilă care ține o cruce în cioc) este reprezentată pe stemele Țării Românești 
din perioada lui Mircea cel Bătrân. O interpretare mai rezervată a ex-libris-ului
o face Nicolae Vătămanu. Acesta consideră că ex-libris-ul refl ectă mai degrabă calită-
țile lui Pantaleon, care este un medic din Chios devenit „medicul cel mare” al familiei 
domnitoare. Leul heraldic de pe ex-libris ar simboliza noblețea, eroismul, puterea și nu 
apartenența la o familie domnitoare. Faptul că e încoronat are rolul de a sublinia aceste 
atribute. Pasărea ar simboliza pe străinul venit de departe și pe învățatul care caută să 
se perfecționeze călătorind în căutarea cunoașterii5. Din lipsa izvoarelor privind iden-
titatea lui Pantaleon Calliarchi este greu să ne pronunțăm cu privire la autenticitatea 
stemei lui Calliarchi. Elementele prezente pe ex-libris sunt însemne heraldice așa că 
majoritatea autorilor consideră că acesta este un ex-libris heraldic sau „un ex-libris 
fantezist” cu simboluri heraldice6. Știm că fi ul lui Pantaleon, Antonache Calliarhi, s-a 
căsătorit cu Ancuța, fi ica postelnicului Istrate Florescu, văr al domnitorului Constantin 
Brâncoveanu, și a primit o parte a moșiei Florești luând din acest moment numele de 
Antonache Florescu și punând bazele unei familii boierești. Este posibil ca Pantaleon 
Calliarhi să fi  fost un „nobil armalist” adică o persoană fără moșie, înnobilată de dom-
nitor pentru meritele sale și primind dreptul de a avea blazon. Ulterior fi ul său care a 
achiziționat prin zestre o parte din moșia Florescu și-a schimbat numele și a adoptat 
stema familiei Florescu.

Prezența unor elemente heraldice, care erau la modă într-o perioadă istorică, con-
tribuie și ele la plasarea în timp a ex-libris-ul respectiv. Tipul de coif sau ornamentele 
folosite sunt deseori un indiciu folositor. Bineînțeles că aceste elemente trebuie să fi e 
interpretate diferit în funcție de arealul geografi c și cultural în care au fost produse 
semnele heraldice. Unele țări au adoptat cu întârziere standardele heraldice iar altele 
le-au adoptat doar parțial sau au modifi cat înțelesul unor elemente.

Elementele heraldice pot să fi e reproduse în totalitate sau în parte. Mircea-Valer 
Stanciu numește ex-libris-urile care din punct de vedere formal respectă canoanele ști-
inței heraldice ex-libris-uri cu caracter heraldic total sau cert. 

O altă categorie de ex-libris-uri heraldice sunt cele cu caracter heraldic parțial. În 
acest caz sunt prezente elementele fundamentale ale blazonului, însă altele lipsesc in-
tenționat sau nu. Nefi ind o marcă de proprietate ofi cială ci una particulară, ex-libris-ul 
heraldic nu trebuie să respecte cerințele artei heraldice și, din această cauză, unii pro-

4 Mircea-Valer Stanciu, Exlibrisul heraldic: istoria exlibrisului românesc, s.l., s.n., 199-?, pp. 4-6.
5 Nicolae Vătămanu, „Ex libris-ul lui Pantaleon Calliarchi”, în Revista bibliotecilor, București, 

nr. 21/1968, p. 157.
6 Ilie Stanciu, Călătorie în lumea cărții, București: Editura Didactică și Pedagogică, 1970, p. 278.
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prietari reproduc doar elementele defi nitorii ale stemei. Foarte comună este reprodu-
cerea însemnelor din interiorul scutului și înlocuirea conturului acestuia cu un contur 
alcătuit din ornamente vegetale (frunze, fl ori, ramuri) sau arabescuri complicate. 

O specie a acestui tip este ex-libris-ul care alterează (modifi că) unele caracteristici 
heraldice transmițând astfel un mesaj. Un exemplu concludent este cel al ex-libris-ului
familiei Brâncoveanu, identifi cat de biblioteca Națională ca aparținând lui Mihai-
Constantin Basarab Brâncoveanu (1875-1967), fratele Annei de Noailles. Acest ex-libris 
este aplicat pe trei cărți din secolul al XVII-lea (Cazania lui Varlaam, Iași: 1643, Biblia 
N.T. Evanghelie, București: 1693 și Biblia N.T. Evanghelie, Snagov: 1697) care se afl ă 
în colecția de carte românească veche a Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea. 
Însemnele heraldice, prezente pe ex-libris, derivă din stema „călărețul” afl ată pe titlul 
de conte al Regatului Ungariei conferit lui Constantin Brâncoveanu de către împăratul 
Leopold I, cu un an înainte de a fi  ales domn al Țării Românești.

Stemele heraldice, conferite de suverani străini, nu pot fi  folosite ca heraldică au-
tohtonă, însă aceste însemne au fost aplicate pe unele obiecte mai puțin vizibile – inele, 
sigilii, cărți de vizită sau ex-libris-uri. 

Constantin Basarab Brâncoveanu a modifi -
cat caracteristicile stemei originale, îmbrăcând 
călărețul în haine militare romane, pentru a su-
blinia descendența latină a familiei. Însemnele 
nu sunt incluse într-un scut ci sunt încadrate 
într-un chenar vegetal care imită cununa de 
lauri a învingătorului și are plasată în jumăta-
tea inferioară a vinietei o carte deschisă, simbol 
al erudiției, având în dreapta și stânga o pan-
glică ornamentală cu inscripția „Ex libris” în 
chenar separat iar dedesubt numele familiei 
„Brâncovan”7. 

În acest caz, alterările la care este supus bla-
zonul ofi cial constau atât din înlocuirea scutu-
lui cu chenarul din frunze cât și din înlocuirea 
simbolica a armurii medievale maghiare cu un 
costum de cavaler roman.

De remarcat este faptul că, în timpul vieții, Constantin Brâncoveanu a aplicat 
pe cărți din colecția personală sau pe cărți donate unor mânăstiri sau biserici, doar
ex-libris-uri care reproduceau stema țării – corbul cu cruce în cioc, fl ancat de soare și de 
lună și încadrat de ornamente în formă de ramă care cuprindeau elemente religioase 

7 Nu vom analiza în acest studiu elementele heraldice prezente în blazonul original și în cel 
modificat. Pentru detalii de acest fel a se vedea Lăcrămioara Manea, „Ex-libris-ul familiei 
Brâncoveanu în colecțiile tulcene”, în Peuce, Serie Nouă, Tulcea, VIII, 2010, pp. 251-258.
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(îngeri) și însemnele puterii (coroana, spada și 
sceptrul) împreună cu inițialele lui Constantin 
Brâncoveanu. De obicei ex-libris-urile erau în-
soțite de o declarație de donație, cum este cazul 
Bibliei de la 1688 care sub ex-libris-ul domni-
torului Constantin Brâncoveanu cuprinde ad-
notarea „Această Biblie sau dat Besearicii din 
Sâmbăta de Sus din Țara Ungurească”8. 

Folosirea stemei țării, pe aceste ex-libris-uri 
aplicate pe cărțile donate, este de înțeles, pen-
tru că astfel donația avea caracter mai solemn, 
instituțional, iar calitatea de domnitor era su-
perioară celei de conte. Ex-libris-ul familiei nu 
reproduce stema țării ci trimite la un titlu care 
era acordat cu drept ereditar putând fi  transmis descendenților.

Alterarea stemei familiei sau a blazonului ofi cial este uneori expresia dorinței de 
personalizare a ex-libris-ului heraldic parțial. Posesorul lui adaugă unele elemente 
sau, dimpotrivă, le elimină. Elementele preluate din blazonul ofi cial ne permit de cele 
mai multe ori identifi carea proprietarului iar modifi cările ne conduc spre interpretări 
mai mult sau mai puțin certe ale mesajului transmis de acesta. În cazul cărților vechi 
identifi carea proprietarului e ușurată de multe ori de prezența unor mențiuni autogra-
fe pe ex-libris. Acestea pot să fi e simple semnături sau să conțină și o mențiune de pro-
prietate. De pildă pe unele ex-libris-uri ale lui Constantin Cantacuzino se menționa în 
limba greacă „Dintr-ale lui Constantin Cantacuzino” sau „Proprietatea lui Constantin 
Cantacuzino”9.

Uneori posesorii de blazon preferă să nu îl reproducă pe ex-libris, folosind o 
imagine fi gurativă. Acesta este cazul lui Ștefan Brâncoveanu, cel de-al doilea fi u al 
lui Constantin Brâncoveanu care folosea un ex-libris sub formă de inimă. Unul din-
tre aceste ex-libris-uri este aplicat pe cartea lui Ott o Vaenius, Quinti Horatii Flacci 
Emblemata, având adăugată mențiunea autografă „Dei Libri di Steff ano Brancouanno 
1713 nunc. Jos (efi ) Trausch” (Din cărțile lui Ștefan Brâncoveanu 1713 (iar) acum ale 
lui Josef Trausch10. După cum se vede, atunci când cartea lui Brâncoveanu a trecut în 
posesia istoricului Josef Trausch acesta a păstrat ex-libris-ul original, care dădea o va-
loare mai mare cărții și atesta identitatea proprietarului inițial. 

8 A se vedea Brâncoveanu și epoca sa: Tipărituri aflate în colecțiile speciale ale Bibliotecii Naționale a 
României, București: Editura Bibliotecii Naționale a României, 2008.

9 Corneliu Dima-Drăgan, „Ex libris-ul autograf al Cantacuzinilor”, în Revista bibliotecilor, 
București, nr 1/1968, pp. 40-42.

10 Gernot Nussbächer, Arnold Huttman, Anna Korodi, „Ex-libris-uri din Transilvania (III)”, în 
Revista bibliotecilor, București, nr. 4/1970, pp. 235-237.
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O a treia categorie de ex-libris-uri sunt ex-libris-urile pseudo-heraldice. În acest 
caz avem de-a face cu ex-libris-uri care imită ex-libris-urile heraldice însă nu reproduc 
o stemă legitimă a proprietarului, aprobată de autorități. Uneori aceste ex-libris-uri
nu respectă regulile științei heraldice sau includ elemente, la care proprietarul nu este 
îndreptățit să le afi șeze – de pildă coroana princiară în cazul unei persoane fără ori-
gini nobiliare.

În unele cazuri, proprietarul care nu deține un ex-libris propriu preia însemnele 
heraldice ale orașului sau regiunii în care locuiește. De pildă, ex-libris-ul medicului 
brașovean Pildner von Steinburg cuprinde trei blazoane locale – cel al Transilvaniei, 
cel al națiunii săsești și cel al scaunului săsesc Rupea. Această practică este întâlni-
tă mai ales la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX când blazoanele și-au 
pierdut importanța iar unele persoane simțeau nevoia să își afi rme patriotismul lo-
cal și nu apartenența la o familie. Simboluri heraldice locale sunt des întâlnite și pe
ex-libris-urile unor biblioteci sau ale altor instituții.

Atunci când proprietarul ex-libris-ului angaja un pictor sau grafi cian profesionist, 
pentru conceperea ex-libris-ului, acesta reproducea fi del blazonul îmbogățind che-
narul ex-libris-ului cu diferite ornamente originale. Odată cu răspândirea tiparului, 
ex-libris-urile vor putea fi  produse mai ieftin și în serie mare. De cele mai multe ori cei 
care realizează proiectul ex-libris-ului vor fi  tipografi i. Din motive de efi ciență și eco-
nomie majoritatea tipografi lor foloseau un cadru tipic în centrul căruia așezau stema 
proprietarului. De-a lungul timpului diversele 
modele de cadre și ornamente de încadrare au 
evoluat în funcție de gusturile epocii11, ele fi -
ind un criteriu important al încadrării în timp a
ex-libris-ului respectiv. 

Un exemplu al evoluției stilurilor de în-
cadrare este cel al ex-libris-urilor realizate în 
Anglia. Primele ex-libris-uri erau simple re-
produceri ale stemei proprietarului. În Anglia
ex-libris-urile de acest tip se numesc ex-libris-uri 
heraldice timpurii și se consideră că au apărut

11 Pentru o imagine a evoluției stilurilor grafice de realizare a ex-libris-urilor engleze a se ve-
dea John Byrne Leicester Warren, A Guide to the Study of Book-Plates (Ex-Libris), New York: 
John Lane, 1900 sau Egerton Castle, English Book-Plates: Ancient and Modern, London: George 
Bell & Sons, 1893.

Ex-libris-ul lui Walter Parker, baronet de 
Ratton, realizat în perioada Iacobită de 
către gravorul Grinling Gibbons.
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între 1680-1715. Perioada următoare, cea a heraldicii 
iacobite (1715-1745), din timpul domniei lui James 
al II-lea, se caracterizează prin ornamente ce conțin 
cariatide, îngeri, zei, zeițe sau creaturi mitologice.

Începând cu anul 1740 s-a impus moda orna-
mentelor baroce derivate din stilul francez roco-
co și popularizate în domeniul mobilei de către 
Thomas Chippendale. 

Aceste ex-libris-uri sunt caracterizate de cartușe 
asimetrice înconjurate de ramuri cu frunze și fl ori 
care încorporează deseori și alte elemente: cărți, că-
limări cu pene de scris, instrumete medicale sau ale 
unor alte profesii care refl ectă ocupația sau pasiu-
nile posesorului. În cazul unui militar, de exemplu, 
alături de ramuri vor fi  încorporate tunuri, puști, 
ghiulele sau săbii, iar în cazul exlibris-ului unui na-
vigator scene marine cu corăbii sau balene.

În perioada imediat următoare (1770-1810) gra-
vorii de ex-libris-uri din Anglia au renunțat la or-
namentele complicate înlocuindu-le cu un simplu 
cadru de frunze panglici.

Tendințe asemănătoare pot fi  observate și în 
alte țări. De pildă în cazul Franței, chiar dacă sti-
lurile ex-libris-urilor nu sunt atât de bine delimi-
tate, ca și în cazul ex-libris-urilor engleze, pot fi  
recunoscute stiluri similare, după cum observă și 
Walter Hamilton într-o monografi e dedicată aces-
tor ex-libris-uri12. Principala problemă, care survi-
ne când studiem ex-libris-urile heraldice din aceas-
tă țară, este faptul că Revoluția Franceză a dus la 
eliminarea unor familii nobiliare iar noii nobili 
și-au însușit elemente ale blazonului acestora sau 
uneori întregul blazon. Ex-libris-urile noilor îno-
bilați sunt deseori doar copii ale unor ex-libris-uri 
heraldice anterioare. 

Cele mai multe ex-libris-uri franceze din secolele XVII-XVIII nu conțin și nume-
le proprietarului, ci numai stema. În aceste condiții identifi carea proprietarului este 
aproape imposibilă. Francezii au denumit stilurile heraldice după numele regilor în 
perioada cărora au fost concepute: stilul Henri al IV-lea, Ludovic al XII-lea etc. dar 

12 Walter Hamilton, French Book-Plates, London: George Bell & Sons, 1896, pp. 15-16.

Ex-libris-ul în stil Chippendale
a lui James Brackstone
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ex-libris-urile realizate în aceste stiluri pot fi  întâlnite și în alte perioade. Datorită aces-
tor difi cultăți un autor francez preferă să clasifi ce ex-libris-urile în funcție de perioada 
temporală în care au apărut (din sec. XVI, de la 1600 la 1650, de la 1650 la 1700 etc.) și 
nu în funcție de stil13.

Contaminări de stil se pot observa și în Germania, țara în care au fost găsite și pri-
mele ex-libris-uri (cel al lui Hildebrand Brandenburg de Biberach, cel al lui Hans Igler 
și cel al lui Domicellus William von Zell). Specifi c acestei țări sunt numărul mare de 
ex-libris-uri ecleziastice, aparținând unor mânăs-
tiri sau a unor personaje din ierarhia religioasă. Și 
în Germania întâlnim tendințele prezente în Anglia 
– ex-libris-urile realizate în stil baroc, cele care în-
cadrează cu coloane și cariatide stema sau cele în-
cadrate de o singură ramură sau un șirag de frunze 
sau panglici. Cadrul ex-libris-ului ne permite să fa-
cem o estimare a perioadei în care a apărut însă au-
torii care au studiat ex-libris-urile germane preferă 
o periodizare în funcție de perioada temporală cu 
specifi carea stilului dominant în epocă14.

În general, ex-libris-urile familiilor nobiliare de 
pe teritoriul României sunt mai simple decât cele 
din țările occidentale. Primele ex-libris-uri româ-
nești care au ajuns la noi datează din secolul XVII 
(ex-libros-urile lui Constantin Brâncoveanu și cel 
al lui Pantaleon Calliarhi) însă bibliotecile bogate 
în cărți ale personalităților române cu preocupări 
culturale ne sugerează faptul că dragostea pentru 
cărți nu era ceva ce a apărut brusc, pe vremea lui 
Brâncoveanu, ci era preocupare constantă a nobili-
lor români afl ați încă înainte într-un contact strâns 
cu lumea literelor din occident. 

Studiul ex-libris-urilor heraldice este important, atât pentru o mai bună înțelege-
re a personalităților istorice, cât și pentru conturarea tendințelor culturale și artistice 

13 Auguste Poulet-Malassis, Les ex-libris franҫais depuis leur origine jusqu’a nos jours, Paris: P. 
Rouquette, 1875.

14 Karl Emich, Leiningen-Westerburg, German Book-Plates: An Illustrated Handbook of German & 
Austrian Exlibris, London: George Bell & Sons, 1901.

Ex-libris-ul simplu, fără ornamente dar 
elegant, al lui Constantin Vodă Hangerli, 
care reproduce stema sa.

Ex-libris-ul lui Antioh Cantemir (fiul lui Dimitrie 
Voievod) cu stema principilor Cantemir, aplicat 
pe cărțile din biblioteca personală.
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din epocile în care au fost produse ex-libris-urile. Ex-libris-urile aplicate pe cărțile lui 
Constantin Cantacuzino Stolnicul ne-au permis să reconstituim, cel puțin parțial, bi-
blioteca acestuia, alcătuită din mai mult de 500 de volume. Printre cărțile din această 
bibliotecă pot fi  întâlnite lucrări de Aristotel, Plutarh, Esop, Ovidiu, Virgiliu, Petrarca, 
Machiavelli, Erasm din Rott erdam etc. Subiectele cărților sunt diverse, de la fi losofi e, 
istorie, geografi e, teologie și științele naturii până la literatură, dovedind cultura euro-
peană a stolnicului român. Numărul cărților sale ne arată, prin comparație că biblio-
tecile românești nu erau cu nimic mai prejos decât cele ale umaniștilor din Occident, 
care, de obicei, conțineau între 500 și 1.000 de cărți.

Cunoașterea preferințelor literare a unor personalități, indiciile subtile oferite de 
modifi carea blazoanelor sau devizele personalizate prezente pe ex-libris, dau o di-
mensiune umană persoanelor, care nu sunt cunoscute, decât prin realizări politice sau 
apartenența la o familie importantă.
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Incursiune în istoria ex-libris-ului heraldic: sec. XVI-XIX

Rezumat: Apărut ca o metodă de afi rmare a proprietății asupra unei cărți sau de delimitare a unei 
colecții de cărți ex-libris-ul a depășit condiția de semn al proprietății devenind o mică operă de artă. 
Originile sale sunt strâns legate de utilizarea semnelor heraldice însă, chiar și la începuturile sale, 
ex-libris-ul cuprinde uneori elemente suplimentare care exprimă aspecte mai puțin formale decât cele 
legate de blazon. O a doua etapă a evoluției ex-libris-ului marchează desprinderea sa de heraldică și 
apropierea de zona miniaturilor artistice. În această etapă pictori și gravori cunoscuți sunt angajați, pentru 
a crea ex-libris-uri, iar acestea cuprind o mare varietate de teme – portrete ale proprietarilor, peisaje, 
obiecte, animale, alegorii, nuduri etc. Imaginile din ex-libris sunt deseori însoțite de o deviză sau de un 
citat considerat a fi  reprezentativ. În cazul ex-libris-uri-lor, care au aparținut unor personalități istorice, 
acest citat poate să ne releve un aspect inedit legat de viața lor privată.

În articol sunt expuse câteva momente importante legate de istoria ex-libris-ului din unele țări euro-
pene și din arealul țării noastre. Spre deosebire de alte țări, în care ex-libris-urile sunt folosite curent încă 
din secolul XVI, în Țările române și Transilvania ele apar mai târziu fi ind adoptate pe scară largă doar 
din secolul XIX. Lucrările care analizează ex-libris-urile din România sunt puține și de obicei tratează 
unele aspecte particulare legate de subiect – ex-libris-urile heraldice, tehnici tipografi ce folosite pentru 
realizarea gravurilor sau ex-libris-urile dintr-o colecție muzeală sau particulară. Datorită acestui fapt, 
cercetarea domeniului poate scoate la iveală aspecte inedite, neexplorate încă de alți autori.

Cuvinte cheie: ex-libris, heraldică, istoria cărţii, gravori, istoria artei, Transilvania, cultură, perso-
nalităţi istorice.

Incursion dans l’histoire de héraldique ex-libris : XVI-XIX siècle

Resumé: Cet article présente quelques aspects de l’émergence et de l’évolution de l’ex-libris. 
Apparue comme un moyen de revendiquer la propriété d’un livre ou la limite d’une collection de livres 
ex-libris dépassé l’état de la propriété est devenu un petit signe œuvre. Ses origines sont étroitement 
liées à l’utilisation des signes héraldiques mais même sa création, l’ex-libris contient des éléments 
supplémentaires qui expriment les aspects parfois moins formelles que celles de l’héraldique. Une 
deuxième phase de l’évolution de détachement ex-libris marque sa proximité avec le blason et minia-
tures artistiques. A ce stade, les peintres et les graveurs sont utilisés pour créer le fameux ex-libris et ils 
comprennent une grande variété de sujets – des portraits des propriétaires, des paysages, des objets, 
des animaux, des allégories, nus, etc. Images des ex-libris sont souvent accompagnées d’une devise 
ou une citation considérées comme représentatives. Si l’ex-libris leurs fi gures historiques appartenaient 
à cette citation nous pouvons révéler un nouvel aspect lié à leur vie privée.

L’article expose certains liés importants à l’histoire de l’ex-libris dans certains pays européens et 
dans la région de notre pays. Contrairement à d’autres pays qui sont actuellement utilisés ex-libris depuis 
le XVI siècle, dans la Roumanie et la Transylvanie, il apparaît plus tard largement adoptée que dans 
le XIX siècle. Travaux qui examine ex-libris sont quelques sites en Roumanie et traite généralement 
avec certains aspects particuliers sujet lié – ex-libris héraldiques des sites, techniques d’impression 
utilisées pour les gravures de l’ex-libris ou des sites d’un musée ou d’une collection privée. En raison 
de ce domaine de recherche.

Mots-clé : ex-libris, héraldique, l’histoire de livres, graveurs, histoire de l’art, Transylvanie, culture, 
personnalités historiques.


