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De cele mai multe ori, ex-libris-urile sunt nu numai o marcă de proprietate ci și o 
formă de artă. Putem să le încadrăm în această categorie atunci când alături de nume-
le proprietarului se găsesc imagini și ornamente sofisticate iar acestea sunt originale. 
Bineînțeles că nu toate ex-libris-urile sunt realizări artistice. Un simplu nume aplicat 
pe o carte, capătă valoare estetică doar dacă are ceva deosebit, dacă se diferențiază de 
altele prin unicitate, ornamente sau grafie. 

Datorită faptului că majoritatea ex-libris-urilor au o dimensiune mică pot fi înca-
drate în categoria graficii miniaturale (microgravură). De cele mai multe ori ex-libris-ul 
este realizat prin gravură și nu se deosebește de alte gravuri decât prin destinație. 
Acest procedeu presupune transpunerea desenului inițial pe un material intermediar 
pentru ca să fie reprodus de mai multe ori prin imprimare manuală sau cu ajutorul 
unei prese. Unele gravuri artistice au fost realizate în alt scop – portrete sau peisaje – și 
au fost folosite și ca ex-libris. Putem constata acest lucru chiar și în cazul unor lucrări 
realizate de mari maeștri. Datorită faptului că cele mai multe ex-libris-uri realizate în 
secolele XV-XIX sunt gravuri, în cele ce urmează ne vom ocupa în primul rând de teh-
nicile de realizare a acestora și vom menționa doar sumar alte modalități de realizare a 
ex-libris-urilor care sunt caracteristice perioadei contemporane. 

Majoritatea autorilor care au realizat monografii privind ex-libris-urile și tehnicile 
de realizare ale lor preferă să clasifice ex-libris-urile în funcție de suportul, sau mate-
rialul intermediar pe care acestea sunt realizate. Iar în cadrul diverselor categorii de 
suporturi sunt menționate și tehnicile prin care au fost realizate matrițele. O încercare 
de clasificare exhaustivă a modurilor de realizare a ex-libris-urilor trebuie să cuprin-
dă și pseudo-ex-libris-urile, adică modurile de marcare a proprietății prin alte metode 
decât cea a vinietei. Evoluția acestor moduri de marcare în țara noastră și trecerea spre 
folosirea vinietelor reflectă efortul autohton de sincronizare culturală cu Occidentul.
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Cea mai simplă metodă de marcare a cărților este semnarea lor. Semnătura se aplică 
pe pagina de gardă sau pe prima pagină scrisă a cărții. Ea poate să constea doar din 
inițialele proprietarului sau, dimpotrivă, să fie realizată caligrafic, cu bucle, ornamente 
și alte elemente grafice. La fel ca și în cazul mențiunilor de pe ex-libris-urile vinietă, 
semnăturile pot fi însoțite uneori de diverse formule de proprietate (ex-libris, cartea 
aceasta îi aparține lui etc.).

Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, Cluj-
Napoca, Biblioteca Facultății de Teologie Ortodoxă, 
Patrim 16 – „Ex-libris Joannis pap de Törökfalva; 
Parszlut ab avi Petro VAD() MI Karoliy”.

Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, Cluj-
Napoca, Biblioteca Facultății de Teologie Ortodoxă, 
Patrim 253 – „Ex-libris Joannis pap de Törökfalva; 
Parszlut ab avi Petro VAD() MI Karoliy”.

Ex-libris-ul sigiliu se realizează prin presarea unei bucăți de ceară, de cele mai mul-
te ori de culoare roșie, cu o ștampilă sau alt obiect (de obicei un inel) care are imprimată 
pe el stema sau monograma proprietarului. Ex-libris-urile sigiliu sunt extrem de rare 
ele fiind folosite mai ales în perioada cărții manuscrise când cartea nu era deplasată 
de la locul ei iar ceara fragilă nu putea fi distrusă prin manipulare neglijentă. Această 
modalitate de marcare a cărților a fost folosită înainte pentru sigilarea scrisorilor sau a 
altor obiecte. Ex-libris-ul timbru sec constituie o categorie înrudită cu ex-libris-ul sigi-
liu. Ele sunt realizate prin metode folosite pentru marcarea altor obiecte dar care s-au 
dovedit oportune și pentru marcarea cărților. Sigiliul sec era folosit pentru imprimarea 
unei imagini, simbol și/sau a numelui proprietarului pe diverse contracte, tratate sau 
alte acte de obicei cu semnificație juridică. Ex-libris-ul ștampilă este realizat prin im-
primarea unei imagini, simbol, nume, însoțite sau nu de expresia ex-libris. Ștampila 
poate fi realizată dintr-o placă de lemn, metal sau cauciuc prevăzută cu un mâner și 
este aplicată pe carte după înmuierea în tuș. Acest procedeu se caracterizează prin 
faptul că este ieftin și ușor de folosit. Din această cauză el este preferat de unele bibli-
oteci publice care trebuie să aplice ex-libris-uri pe un număr mare de cărți. O varietate 
rar întâlnită de ex-libris este cel realizat prin aplicarea unei ștampile metalice înroșită 
în foc la fel ca în cazul înfierării animalelor. Această metodă poate fi folosită în cazul 
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cărților realizate pe pergament sau care au o foaie de gardă din hârtie mai groasă care 
nu este în pericol să fie găurită datorită temperaturii înalte. Ex-libris-urile vinietă sunt 
realizate cel mai adesea prin gravare. Printre primele ex-libris-uri se întâlnesc însă și 
unele desenate individual. Datorită rarității cărților, proprietarii aveau nevoie doar de 
câteva ex-libris-uri iar uneori numai de unul, aplicat pe biblia familiei, care era singura 
carte aflată în posesia lor. Acest tip de ex-libris, ex-libris-ul desen, este însă extrem de 
rar. Unele dintre primele ex-libris-uri au fost realizate prin acest procedeu. Uneori și 
cei care au comandat ex-libris-uri realizate prin gravare le-au completat prin colorare 
sau adăugarea unor elemente grafice realizate manual. Gravura este un gen al graficii 
în care imaginea artistică este obținută prin reproducerea după o placă pe a cărei su-
prafață a fost trasat sau gravat desenul, în adâncime sau în relief.1 Procedeul gravurii a 
constituit o cale de răspândire a artei în rândurile maselor, permițând reproducerea și 
multiplicarea operei artistice într-un număr mare de exemplare, fapt care reducea pre-
țul ei și o făcea mai accesibilă. Gravura a constituit la început și o metodă de tipărire a 
cărților însă după inventarea tiparului mobil a fost folosită doar pentru reproducerea 
imaginilor. Suportul material al primelor gravuri a fost o placă de lemn sculptată cu 
dalta însă de-a lungul timpului au fost folosite un număr mare de materiale pentru 
realizarea gravurilor: piatra, creta, cuprul, zincul, oțelul, plasticul, linoleumul etc.2 
Termenul de gravură provine din francezul „graver” care, la rândul lui, provine din 
grecescul „grapho” care a fost inițial folosit de Homer pentru a desemna o tăietură sau 
o incizie. De asemenea, datorită faptului că în perioada veche legile grecești erau gra-
vate în lemn, cuvântul grapho era folosit și pentru a desemna sancționarea sau votarea 
unei legi. De la acest termen derivă și latinescul scribo, a scrie. În latină atât gravarea în 
lemn sau metale cât și cioplirea în piatră sau lemn erau desemnate cu termenul sculpo, 
de la care derivă cuvântul de sculptură.3

Gravura realizată în plăci de lemn se numește xilogravură. Această metodă con-
sta în prelucrarea unui bloc de lemn în sensul fibrelor pentru obținerea unui desen 
în relief. Acest desen era dat cu cerneală iar apoi pe deasupra era aplicată o foaie de 
hârtie care era presată cu un tampon de fibre vegetale pentru ca desenul să se im-
prime pe ea. Procedeul a fost descoperit în mai multe culturi fiind folosit la început 
pentru imprimarea țesăturilor. Acest procedeu a fost folosit pe scară redusă și în Evul 
Mediu. Procopius relatează că împăratul bizantin Iustinian I, folosea o placă de lemn 
gravată cu primele patru litere ale numelui său pe care le înmuia în cerneală roșie 
și își stampila astfel semnătura pe documentele oficiale. Astfel de ștampile au fost 

1 Anca Boeriu, „Știința tehnicilor tradiționale ale gravurii”, Buletinul AGIR , nr. 1, ianua-
rie-martie 2015, pp. 67-68.

2 Ibidem. Vezi John Vinycomb, On the Processes for the Production of Ex Libris (Book-Plates), 
London: A. & C. Black, 1894, sau Takács Gábor, Ex Libris, Marosvásárhely, Mentor, 2011, pp. 
32-44.

3 John Jackson, William Andrew Chatto, Treatise on Wood Engraving, Historical and Practical: 
With Upwards of Three Hundred Illustrations Engraved on Wood, Cambridge: Cambridge 
University Press, 2009, pp. 1-5.
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folosite de-a lungul timpului și de Teodoric, regele ostrogoților, de Carol cel Mare, 
regele francilor, de Papa Adrian I și de o serie de monarhi franci, saxoni sau spanioli. 
Francezii numeau această imprimare a inițialelor sau a unei combinații de litere din 
numele unei persoane parafă iar mai târziu a fost denumită ștampilă. Jackson și Catto 
consideră că nu a fost nevoie decât de un pas de la inventarea ștampilei la folosirea 
aceluiași procedeu pentru reproducerea în masă a unor imagini prin gravare. Chiar 
dacă înainte de secolul XV există imagini imprimate care par a fi produse prin gra-
vură, această tehnică este rar folosită pentru imprimarea în serie a cărților. Motivul 
principal este că materialul folosit pentru realizarea cărților este pielea de animal (ca-
pră, oaie, vită) numită pergament sau în unele cazuri velum (cea din piele de vițel, 
de la francezul velin derivat din latinul vitulus). Cel mai fin material, uterine velum, 
era realizat din fetus de vițel. Datorită acestui fapt materialul din care erau realiza-
te paginile cărții era foarte scump și nu era potrivit producerii unor ediții de masă. 
Folosirea hârtiei în secolul XV a dat un impuls puternic tiparului și gravurilor pentru 
că prețul cărții a scăzut foarte mult. Totuși primele cărți de hârtie erau și ele destul 
de scumpe pentru că hârtia, foarte fină, era produsă din fâșii de țesături de calitate 
care aveau un preț mare. Cu timpul calitatea hârtiei a scăzut, ea devenind accesibilă 
și pentru oamenii obișnuiți. Se pare că procedeul realizării imaginilor prin xilogravu-
ră4 (sau xilografie cum este numită în unele monografii) precede tipăriturile de acest 
gen. Albert Labarre relatează că în Saône-et-Loire s-a găsit un bloc de lemn gravat, 
numit Protat care a fost datat în anul 13805 și 
care, probabil, era folosit pentru imprimarea 
de imagini. Primele xilogravuri cu imagini 
au fost realizate în mănăstiri din Burgundia, 
Renania sau Olanda fiind de obicei imagini cu 
caracter religios care erau lipite pe spatele co-
perților Bibliilor manuscrise sau în interiorul 
unor cufere. Una dintre primele gravuri din 
Germania a fost descoperită pe o carte aflată 
în proprietatea bibliotecii din Buxheim6, loc 
în care a fost descoperit și primul (sau unul 
dintre primele) ex-libris. Această gravură pre-
zintă momentul în care Fecioara Maria este 
anunțată de Arhanghelul Gavril că îl va naște 
pe Isus și a fost descoperită pe cartea „Laus 
Verginis” („Laudă Fecioarei”). Gravura a fost 
produsă într-unul atelierele de gravură din 
Augsburg, Ulm sau Nürnberg. Gravurile reli-

4 Etimologia termenului provine de la grecescul Xylon = lemn.
5 Albert Labarre, Istoria cărţii, Iași: Editura Institutul European, 2001, p. 57.
6 John Jackson, William Andrew Chatto, op.cit., pp. 63-65.
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gioase constituiau o sursă de câștig pentru Biserică ele fiind vândute în diverse locali-
tăți care constituiau ținta pelegrinajelor religioase. 

Xilogravura s-a dezvoltat la început în perimetrul statelor germane, influențată de 
marele gravor Albrecht Dürer și discipolii săi din orașul Nürnberg. Ilustrațiile de carte 
și ex-libris-urile din secolul XV imitau în general stilul german. Acest lucru era favori-
zat de faptul că mulți gravori germani au plecat în alte țări europene deschizând acolo 
ateliere. Gravurile germane se caracterizau printr-o ornamentație barocă și lemn hașu-
rat pentru ca foaia de hârtie să conțină cât mai puține porțiuni albe. La început xilogra-
vurile erau concepute și executate de către tipografi, desenele fiind simpliste și lipsite 
de detalii. Cu timpul, însă, pentru realizarea imaginilor sunt angajați artiști profesio-
niști care realizează desenul în peniță, care apoi va fi cioplit în lemn de către persoane 
specializate, numite în Germania „Formschneider”7 (tăietor de forme)8. Termenul de 
„formschneider era cel mai folosit însă în documentele vremii mai întâlnim și denu-
mirea de „brief maler” sau colorator de imagini. Uneori gravorii erau numiți cu ter-
menul generic de „bildhauer” (sculptor) care pleacă de la „bild” (statuie) și „hauen” 
(a ciopli ceva cu dalta și ciocanul). Xilogravorii erau numiți și „holzschneider”, de la 
„holz” (lemn) și „schneiden” (a dăltui). Cei care gravau în cupru erau denumiți câteo-
dată kupfer-stecher, de la kupfer (cupru) și stechen (a trasa cu punctatorul și ciocanul). În 
Franța cioplitorii erau denimiți „tailleurs d’images” (tăietori de imagini) sau „tailleurs 
de molles” (tăietori de matrițe). În Italia „intagliador de figure de ligno”, în Flandra 
„printer” iar în limba latină, folosită ca principala limbă de comunicare internațională 
în acea perioadă, „incisor lignorum” și „sculptor”. Acești meseriași puteau fi și tipo-
grafi însă după răspândirea procedeului se deschid ateliere specializate în dăltuirea 
gravurilor. Din această cauză multe gravuri nu sunt realizate propriu-zis de către ar-
tiștii cărora le sunt atribuite, ci sunt doar desenate de aceștia. Calitatea operei finale 
depindea deci și de îndemânarea cioplitorului. Cioplitorii de gravuri erau organizați 
în ghildele tâmplarilor însă se ocupau doar de gravarea desenelor. 

În perioada de dezvoltare a xilogravurii artiștii au ajuns să realizeze opere de 
artă care se apropie de caracteristicile unui tablou. Ex-libris-ul portret al lui Willibald 
Pirkheimer realizat de Albrecht Dürer este un exemplu în acest sens. Gravurile erau 
tipărite la început cu cerneală de o singură culoare, de obicei neagră. Se cunosc însă 
exemple de gravuri realizate în mai multe culori. Tehnica gravurii colorate se va răs-
pândi în Europa în secolul XIX. Gravurile color au ajuns la un mare nivel al rafina-
mentului în Japonia și China. Stampele japoneze realizate pe hârtie sau paie de orez 
au fost descoperite de artiștii europeni în secolul al XIX-lea (în special de cei francezi 

7 În unele nomenclatoare de meserii și alte documente, meseria de „formschneider” apare ală-
turi de cea de „Kartenmaler” – pictor de cărți de joc, „Briefmahler” – pictor de gravuri sau de 
„Briefdrucker” – tipograf de cărți de joc. Aceste alăturări susțin ipoteza că dezvoltarea gravu-
rilor miniaturale a fost impulsionată de obiceiul jocului de cărți.

8 Douglas Percy Bliss, A History of Wood Engraving. The Original edition, New York: Skyhorse 
Publishing, 2013, p. 27.
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și englezi) și au influențat în special pictura impresionistă. Gravurile color pot fi ușor 
confundate cu acuarelele. Această tehnică a fost rar folosită în Europa secolelor XV-
XVIII datorită complexității sale. Pentru realizarea unei imagini colorate trebuiau cio-
plite mai multe blocuri de lemn care erau date cu cerneluri de culori diferite iar apoi 
presate succesiv pe foaia de hârtie. Tipograful trebuia să fie atent pentru ca o culoare 
să nu se suprapună peste o porțiune tipărită anterior. Procedeul folosirii mai multor 
blocuri de lemn pentru imprimări succesive ale unei imagini a fost utilizat la început 
și pentru realizare unor imagini monocrome mai detaliate sau a unor gravuri impri-
mate în două nuanțe ale aceleiași culori. Această tehnică folosită pentru prima dată 
de Lucas Cranach cel Bătrân în jurul anului 1508, se numește clarobscur (chiaroscuro)9 
și avea drept scop o redare gradată a luminilor și umbrelor pentru realizarea unui 
efect de volum sau relief. Artiștii doreau ca imaginile realizate în acest fel să semene 
cu picturile și nu cu desenele monocrome. Pentru realizarea efectului de clarobscur 
sunt folosite de obicei 3-4 matrițe de lemn. Această tehnică dezvoltată de gravorii ger-
mani a fost folosită în Italia de Ugo da Carpi pentru a reproduce desene făcute de 
Rafael și Parmigianino. Gravura Diogenes (1524), realizată de Ugo da Carpi, în tehnica 
chiaroscuro, după un desen de Parmigianino. Blocul de lemn, sau „clișeul” folosit pen-
tru realizarea xilogravurii poate fi tăiat pe direcția fibrei lemnului sau perpendicular, 
transversal, pe fibră10. Clișeele tăiate pe direcția fibrei lemnului se numesc clișee longi-
tudinale iar cele pe fibră clișee transversale. Primele gravuri erau realizate pe direcția 
fibrei pentru că artiștii doreau să reproducă exact desenul, pe o placă de lemn netedă. 

Pentru cioplirea lemnului erau folosite 
cuțitașe sau dălți de diferite mărimi. Dacă la 
începuturi xilogravorii foloseau cuțite simple 
și diverse tipuri de lemn ulterior cuțitele de 
gravat aveau să devină tot mai mici și mai ra-
finate iar lemnul ales va fi mai dur și șlefuit 
cu minuțiozitate pentru ca gravura să sur-
prindă cele mai fine detalii. Un gravor iscusit 
putea grava imagini în care se puteau obser-
va frunze minuscule, pene de păsări, blana 
animalelor sau șuvițe din părul personajelor 
reproduse.

Ex-libris, de gravorul Thomas Bewick.11

Gravurile în lemn pot fi clasificate și după modul de realizare a desenelor în două 
categorii: 1) Cu linii negre sau în facsimil și 2) Nuanțată, în degradeuri. Gravura în 

9 Ibidem, p. 33.
10 Gábor, Takács, op.cit., pp. 36-37.
11 https://www.harvardartmuseums.org/art/250959. Accesat în data de 20.09.2016
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facsimil pornește de la un desen cu linii care trebuie gravate întocmai și au aceeași 
adâncime. Gravura nuanțată pleacă de la un desen în care liniile au grosimi diferite 
și uneori și nuanțe de negru sau gri diferite. Acest tip de desen poate fi executat, atât 
în peniță, cât și în creion sau cu pensula. În secolul XIX, când xilogravura devenise 
un procedeu abandonat, în favoarea gravurii în metal, unii artiști au reînviat gravura 
în lemn, folosind blocuri tăiate transversal, pentru ca fibra lemnului, nodurile și alte 
elemente din structura copacului să adauge noi elemente artistice. În plus, gravura pe 
fibră permite gravarea unor țesături de linii fine realizate prin metode care nu erau la 
îndemâna vechilor maeștri. În această perioadă procedeul xilogravurii nu a mai fost 
folosit pentru tipărirea ilustrațiilor din cărți ci numai pentru realizarea unor opere ar-
tistice printre care se numără și ex-libris-urile. În momentul de față unii artiști folosesc 
laserul pentru realizarea unor xilogravuri cu linii mai fine. Pentru realizarea xilogra-
vurii se folosește de obicei un lemn de esență tare și bine uscat. De multe ori este fo-
losit lemn de pom fructifer – păr, măr, lămâi, portocal, sicomor sau cedru – pentru că 
aceștia au fibră dură și nu prezintă neregularități care să afecteze desenul.

Xilogravura este un procedeu care permite reproducerea unor desene extrem de 
detaliate, însă, prezintă un dezavantaj major – plăcile de lemn se uzează prin utili-
zare și după un timp detaliile se șterg. Din această cauză gravurile realizate de mari 
maeștri au prețuri diferite în funcție de numărul copiei. Primele copii sunt mai scum-
pe pe când cele realizate cu o matriță uzată au valoare mică. Pentru depășirea aces-
tui inconvenient la sfârșitul secolului al XVI artiștii au început să realizeze matrițe-
le din cupru iar apoi din diverse alte metale (zinc, oțel etc.). Spre deosebire de lemn 
cuprul nu permitea realizarea unui desen atât de detaliat însă acest dezavantaj era 
acceptat pentru că imaginea putea fi multiplicată într-un număr mult mai mare de 
exemplare.12 Gravura în cupru și alte metale maleabile a fost descoperită de aurarul 
florentin Tommaso Fineguerra în preajma anului 146013. John Vynicomb consideră că 
prima carte tipărită la Roma între anii 1472-1478 a fost ilustrată prin acest procedeu. 
În literatura de specialitate există, însă, controverse în această privință unii autori, sus-
ținând primatul gravorilor germani. Gravura germană se deosebește de cea italiană 
printr-un mai mare grad de rafinament și un simț mai accentuat al detaliului. Se crede 
că Albrecht Dürer a fost cel care a inventat procedeul gravurii în cupru prin corodare 
cu acizi. Acest lucru poate fi dedus prin examinarea unor gravuri ale sale, care par a 
fi realizate prin corodare. În Franța gravura în cupru a ajuns la înflorire în timpul lui 
Ludovic al XIV-lea când renumitul gravor Gérard Audran (1640-1703) a ilustrat mai 
multe cărți la comanda regelui. Gérard Audran a fost primul gravor care a folosit ex-
tensiv metoda gravării prin punctare. În Anglia primii gravori în cupru au fost străini 
– germani sau italieni. Școala engleză de gravură se va dezvolta doar la mijlocul seco-
lului al XVIII-lea odată cu gravurile lui William Hogarth. În aceeași perioadă Francis 

12 Radu Moțoc, „O inițiere în arta gravurii”, în Revista Consemnări, 3-4, 2009, p. 82. 
13 John Vinycomb, On the Processes for the Production of Ex Libris (Book-Plates), London, A. & C. 

Black, 1894, p. 37.
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Vivares și William Woollet vor realiza o serie de 
ex-libris-uri cu peisaje iar Robert Strange ex-libris-
uri portret prin gravură în cupru.

Primele matrițe de cupru erau realizate prin 
gravarea unor imagini realizate din puncte (manière 
criblée) cu ajutorul unei dalte. Gravurile realizate 
conțineau câteva sute de puncte în relief pe o placă 
subțire de cupru. Practica a fost împrumutată de 
la aurari care gravau desene sau o monogramă pe

Gravură a lui William Hogarth. 14

unele obiecte realizate din aur sau alte metale prețioase. O altă tehnică de gravare în 
cupru presupunea trasarea unor linii cu ajutorul daltei sau a altui instrument ascuțit 
(procedeu numit și intagliate – de la gol, golit, șanț). Spre deosebire de gravura în lemn 
în care formele în relief ale matriței erau unse cu cerneală, în cazul gravurii în cupru 
se recurgea la un procedeu invers – erau umplute cu cerneală șanțurile sau punctele, 
placa era ștearsă pentru ca cerneala să rămână doar în adâncituri iar foaia de hârtie era 
așezată deasupra și presată pentru imprimarea acestora. Acest procedeu ușura într-un 
fel munca artistului care nu mai trebuia să conceapă „negativul” care era imprimat ci 
putea trasa desenul direct. Se cunosc însă și une-
le gravuri în lemn care au fost realizate prin acest 
procedeu, mai ales după sec. XVIII, însă tipărirea 
prin acestă metodă este mai înceată și el nu a fost 
adoptat de xilogravorii care voiau să multiplice 
opera într-un număr mare de exemplare.

Ex-libris-ul lui R. Day din Cork, 
realizat prin gravare în cupru de C. W. Sherborn.

Gravurile în cupru (aramă) se pot realiza și prin alt procedeu cel al corodării plăcii 
de cupru cu acid. Acest procedeu presupune aplicarea unui strat subțire de ceară pe 
placa de cupru și apoi trasarea desenului cu un instrument ascuțit. Peste plăcuță se 

14 Bookplate Inscribed Stock Photos and Images(6), https://www.alamy.com/stock-photo/boo-
kplate-inscribed.html, accesat în data de 20.09.2016.
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va turna acid clorhidric, care va coroda ușor zonele de cupru descoperite prin zgâ-
riere. După corodare, ceara se îndepărtează și placa va fi folosită pentru imprimarea 
gravurii. Acest procedeu se folosește și în cazul gravurii în zinc însă în acest caz este 
utilizat acidul sulfuric. În limba engleză imagi-
nile obținute prin tipărirea gravurilor de cupru 
erau numite plates. De la acest cuvânt derivă și 
termenul folosit de englezi, pentru a desem-
na ex-libris-urile: book-plates (sau bookpla-
tes). Spre sfârșitul perioadei de creație artistică 
Albrecht Dürer a folosit și plăci de cupru. Tot 
în această perioadă, în afară de școala germană, 
întâlnim gravuri în cupru realizate în Italia de 
Antonio Pollajuolo, Andrea Mantegna, Sandro 
Boticelli și Marcantonio Raimondi, iar în Franța 
de Jacques I. Androuet Du Cerceau. Gravura în 
cupru este ridicată la cel mai înalt nivel de fla-
mandul Rubens și de olandezul Rembrandt.

Ex-libris gravat în cupru de Hans Troschel în 1699.

Gravura în oțel se aseamănă cu cea în cupru din punctul de vedere al realizării. 
Oțelul este un material mai dur și deci mai dificil de prelucrat decât cuprul, însă pre-
zintă avantajul că matrițele durează mai mult iar liniile gravate pot fi mai fine pentru 
că nu se vor șterge atât de ușor ca în cazul cuprului. Gravura în oțel a fost introdusă 
de americanul Jacob Perkins în 1792 pentru tipărirea bancnotelor și a fost folosită și de 
unii tipografi pentru realizarea de ilustrații pentru cărți. Procedeele folosite sunt simi-
lare cu cele de gravare în cupru. Gravura se poate realiza, fie cu instrumente rezistente 
cu vârfuri subțiri prin zgâriere sau punctare (cu punctatorul sau poansonul), fie prin 
corodare cu acizi a liniilor trasate în ceară sau alte materiale rezistente la coroziune. În 
momentul de față gravura în oțel se realizează și cu ajutorul unor freze mecanice sau 
cu laserul. Gravura în oțel nu a fost folosită pe scară atât de largă ca și cea în cupru 
pentru realizarea ex-libris-urilor, iar la începutul secolului XX a încetat să fie folosită 
pentru ilustrarea cărților, fiind înlocuită de alte procedee mai ușor de folosit. Acest 
procedeu nu este practic în cazul ex-libris-urilor din cauză că numărul ex-libris-urilor 
comandate de un proprietar este de obicei destul de mic nedepășind câteva zeci sau 
sute de exemplare. În afară de cupru și oțel au fost folosite uneori și alte metale pen-
tru realizarea matrițelor. Zincul, aluminiul, alama și plumbul au fost preferate, pentru 
ușurința cu care pot fi gravate și pentru maleabilitate însă aceste materiale nu au fost 
folosite pe scară largă. Printre materialele inedite de gravare, folosite în ultimii ani, se 
numără și sticla care este gravată cu ajutorul laserului.
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În diversele lucrări dedicate gravurii întâlnim numeroase procedee care deseori nu 
se deosebesc unul de altul decât prin forma instrumentului folosit sau forma impri-
mată pe material. Într-o monografie dedicată procesului de realizare a ex-libris-urilor 
John Vinycomb consideră că cele mai des folosite tehnici de gravare a ex-libris-ului pe 
suport metalic pot fi clasificate în următoarele categorii.15

Gravura cu linii. Acesta este procedeul folosit pentru realizarea primelor ex-libris-
uri, mai ales a celor heraldice care nu necesitau detalii amănunțite. Totuși procedeul 
a fost folosit și pentru realizarea unor ex-li-
bris-uri mai sofisticate cum este, de pildă, 
cel al lui Ellis Gamble realizat de William 
Hogarth. 

Gravura cu linii presupune trasarea cu 
un instrument ascuțit a contururilor dese-
nului în placa de metal. Apoi un tampon 
înmuiat în cerneală se aplică peste suprafața 
gravată. Aceasta este ștearsă astfel încât cer-
neala va rămâne în liniile scrijelite pe metal. 
Foaia de hârtie va fi așezată pe matriță și 
presată puternic cu ajutorul unei prese pen-
tru ca cerneala din șanțuri să se imprime pe 
hârtie. Gravura prin corodare. Această pro-
cedură presupune acoperirea plăcii de metal 
cu un strat protector, care este de obicei cea-
ra, și apoi trasarea liniilor cu un instrument 
ascuțit până la metal. Placa de metal va fi 
scufundată în acid, procedeu numit mordant – din francezul „a mușca”, sau corodare. 
Acidul atacă părțile de metal expuse, săpând linii în placa de metal. Ulterior placa este 
scoasă din baia de acid și curățată de ceară. Liniile vor fi consolidate și finisate cu dalta 
de gravor. Desenul obținut poate fi completat prin diverse alte procedee de gravare 
– de exemplu cu punctatorul. Acest procedeu a fost folosit, printre alții, și de marele 
pictor Rembrandt pentru producerea de gravuri.

Gravura prin corodare este uneori clasificată în două categorii: cea cu strat de grund 
dur (hard-ground etching) și cea cu strat moale (soft-ground etching). Diferența e dată de 
procedeul de aplicare a stratului protector. Cea cu strat de grund dur presupune pune-
rea plăcii de gravat pe o plită fierbinte iar apoi, după ce aceasta se încălzește pe ea se 
pune un bloc dur de ceară, sau de bitum care se va topi în momentul aplicării și va fi în-
tins uniform cu ajutorul unei rulete. După netezire, placa e luată și se lasă să se răceas-
că. Gravura cu strat moale presupune aplicarea pe placa de metal, cu pensula, a unui 

15 John Vinycomb, On the Processes for the Production of Ex Libris (Book-Plates), London, A. & C. 
Black, 1894, pp. 42-56.
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strat lichid ce se va întări ulterior. Stratul aplicat cu 
pensula va fi mai moale după răcire iar uneori înain-
te de întărire, gravorii aplicau pe placă diverse obiec-
te – frunze, flori, sau chiar amprente de mâini etc., 
lăsând astfel o urmă care se va imprima în urma apli-
cării acidului. Gravura prin procedeul aquatinta pre-
supune aplicarea pe placă, cu pensula, a unei soluții 
de rășină16 și alcool pur sau cu ajutorul unui spray. 
Atunci când alcoolul se evaporă va lăsa în urmă un 
strat foarte subțire de rășină. Rășina poate fi aplicată 
și sub formă de pulbere cu ajutorul unui atomizor. 
În acest caz realizându-se un strat și mai subțire de 
praf de rășină care va fi topit prin introducere într-un 
cuptor. Gravorul va putea ulterior să aplice pe unele 
părți ale plăcii și un alt strat – de obicei de ceară – și 
apoi să execute desenul. După introducerea în acid, părțile acoperite doar de rășină, 
vor fi ușor corodate astfel obținându-se mai multe nuanțe ale gravurii. Gravorul poate 
controla adâncimea corodării părților acoperite cu rășină scufundând de mai multe ori 
placa în acid, până se obține efectul dorit. Acest procedeu a fost folosit la început pen-
tru crearea unei impresii de valuri de apă sau de nuanțe de umbre.

Gravura prin procedeul mezzotinta a fost inventată de germanul Ludwig von 
Siegen (1609-1680) și exportată apoi în 
Olanda și în Anglia. Acest procedeu presu-
pune prelucrarea suprafeței plăcii de cupru, 
înainte de gravare, cu ajutorul unor unelte 
abrazive. Pot fi folosite pile, alte instrumen-
te abrazive sau chiar șmirghel. Dacă pila va 
mușca adânc din material partea respecti-
vă va rămâne albă. Pilirea sau șmirgheluirea 
mai puțin adâncă va produce o pată gri. Prin 
abraziune mai adâncă sau mai superficială se 
pot obține diverse tonuri de gri. Numele de 
mezzotinta vine din italianul mezzo-tinto care

Portretul contesei Amalie Elisabeth de Hanau-Münzenberg,  
de Ludwig von Siegen în 1642, care este prima gravură 

realizată prin procedeul mezzotinta.17

16 În momentul de față unii gravori folosesc în locul rășinii o soluție de zahăr.
17 Litz Cllection, https://fineartamerica.com/featured/ludwig-von-siegen-dutch-1609-probably-

1680-litz-collection.html, accesat în data de 12 aprilie 2016.

Ex-libris-ul lui Iacobi Forsyth 
realizat prin procedeul aquatinta în 1881.
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înseamnă jumătate pictat sau jumătate de ton. Gravura va fi completată prin celelalte 
procedee. Ea permite reproducerea unui mare număr de nuanțe de gri însă plăcile nu 
pot fi folosite decât pentru imprimarea unui mic număr de copii pentru că suprafețele 
obținute prin abraziune fină se vor toci rapid și nuanțele nu se vor mai distinge.

Gravura cu punctatorul (sau cu acul). Acest procedeu presupune realizarea dese-
nului din puncte, aplicate cu un punctator cu vârful foarte fin asemănător unui ac. 
Dacă o zonă va conține mai multe 
puncte atunci nuanța ba fi mai întu-
necată. Gravura cu punctatorul a fost 
folosită în special pentru realizarea 
portretelor sau a imaginilor care con-
țin și personaje pentru că permite re-
producerea unor detalii ce nu pot fi 
gravate prin alte metode. 

Portretul lui Thomas Hobbes, 
realizat de Charles Knight în 1850, prin metoda 
gravurii cu punctatorul și detaliu din portretul lui 

din care se poate observa metoda utilizată.

Litografia. Spre sfârșitul secolului XVIII a fost inventat un alt procedeu de gravură, 
care nu folosea drept suport lemnul sau metalul, ci plăci de calcar. Acest procedeu 
inventat de Alois Senefelder în Bavaria în 1796 se numește litografie (de la grecescul 
lithos = piatră și graphos = a scrie). Plăcile de calcar folosite sunt fabricate din piatră de 
calitate superioară ce poate fi găsită doar în unele cariere. Plăcile de calcar sunt șlefuite 
cu nisip și apă, și sunt finisate până se obține o suprafață lucioasă perfectă pe care se 
poate desena sau pe care poate fi transferat un desen sau un înscris cu ajutorul unei 
hârtii speciale numite hârtie de transfer litografic. Atunci când desenul se face direct 
pe placă cu creta sau cu creionul suprafața acesteia poate fi granulată prin frecare cu 
nisip pentru realizarea unor texturi sau a unui fond. 

Litografia se bazează pe respingerea reciprocă dintre uleiuri și soluții apoase. 
Inițial imaginea era desenată pe placa de calcar cu ajutorul uleiului, grăsimii sau cerii 
care erau absorbite de piatră. Placa de calcar era apoi tratată cu o soluție de acid și 
gumă arabică ce coroda părțile de calcar neprotejate de grăsime. Ulterior toate urmele 
de acid sunt spălate cu un burete înmuiat în apă iar piatra era umezită până se îmbiba 
uniform cu apă în părțile neprotejate. O cerneală pe bază de uleiuri era aplicată pe de-
senul care ieșea în evidență ea fiind respinsă de părțile umede. Imaginea putea fi apoi 
transferată pe foaia de hârtie cu ajutorul presei litografice. Pentru desenarea directă pe 
placa de calcar sunt folosite creioane litografice sau cretă litografică alcătuite din ceară, 
lac special, săpun sau alte materiale. Prin folosirea creioanelor litografice se pot realiza 
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desene fine fără un efort la fel de mare ca în cazul xilogravurii sau gravurii în metale. 
Totuși lipsa efortului fizic este contrabalansată de alte dificultăți. Desenul cu un cre-
ion litografic este mai dificil de realizat decât cel cu creion cu mină de grafit pentru că 
mina litografică este mai moale. Litografia se poate realiza și prin desenarea imaginii 
pe hârtie litografică cu creioane cu mină uleioasă și apoi imaginea este transferată prin 
presare pe placa litografică ce e prelucrată în mod obișnuit.18

Cromolitografia. Procedeul litografiei permite executarea unor gravuri colorate 
prin folosirea de creioane sau cerneluri litografice de diverse culori. Acest procedeu se 
numește cromolitografie. Cromolitografia a fost folosită, în special, pentru realizarea 
de hărți.

În litografia modernă imaginea este realizată prin aplicarea unui polimer pe o pla-
că flexibilă de aluminiu. Imaginea poate fi tipărită direct de pe această placă sau poate 
fi transferată pe o folie flexibilă de cauciuc și tipărită de pe aceasta.19

Fotolitografia. O metodă modernă de litografie este fotolitografia, care se mai nu-
mește și litografie optică sau litografie cu ultraviolete. Este un proces care presupune 
transferarea imaginii cu ajutorul luminii pe 
un substrat fotosensibil aplicat pe o placă de 
aluminiu flexibilă, plastic flexibil sau hârtie 
rezistentă. Denumirea procedeului provine 
de la cuvintele grecești photo = lumină, lithos 
= piatră și graphos = scriere. La origini, subs-
tratul fotolitografic era alcătuit tot din plăci 
de calcar pe care era aplicat stratul fotosensi-
bil. Fotografia a fost inventată de Nicephore 
Niepce, care folosea drept substrat plăcuțe 
de bitum de Iudeea, un asfalt natural, pe 
care aplica substanța fotosensibilă.

Ex-libris-ul lui Charles C. Connor, primarul Belfastului, 
realizat în 1889 prin fotolitografie.

Fotolitografia presupune expunerea plăcii fotosensibile la o imagine proiectată care 
se va produce procese chimice în stratul expus la lumină. Placa litografică va fi scufun-

18 Brooks, Frederick Vincent, „Lithography”, in Chisholm, Hugh, Encyclopaedia Britannica, 16 
(11th ed.), Cambridge: Cambridge University Press, 1911, pp. 785-789.

19 Ferry, Kathryn, „Printing the Alhambra: Owen Jones and Chromolithography”, in 
Architectural History 46 (2003), pp. 175-188.
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dată într-un amestec, care va dizolva părțile care nu au fost expuse la lumină printr-un 
proces similar developării unui film sau unei hârtii fotografice. Desenul rezultat va fi 
întărit prin scufundarea într-o baie alcătuită din alte substanțe. Va rezulta o matriță fo-
losită pentru realizarea de gravuri. Inițial, fotolitografiile erau realizate prin expunere 
la raze ultraviolete obținute cu ajutorul unor lămpi care foloseau mercur în combinație 
cu gaze nobile. În momentul de față se folosește laserul cu ajutorul căruia se pot trasa 
linii subțiri de câțiva nanometri. 20

Zincografia. Un alt suport folosit pentru litografii este zincul. Uneori litografiile 
realizate pe plăci de zinc sunt denumite zincografii. Zincografiile sunt realizate ori 
prin corodare, ca și plăcile de cupru, ori prin procedeul clasic al litografiei, pentru că 
zincul are proprietăți similare calcarului ori prin procedeul mai modern al fotolitogra-
fiei. Aceste tehnici sunt similare tehnicilor amintite mai sus așa că nu vom mai insista 
asupra lor.

Linogravura. În perioada mai recentă pentru realizarea gravurilor au fost folosite 
și alte materiale moi, cel mai adesea plasticul și mai ales linoleumul. Linogravura este 
un procedeu mult mai ieftin decât cele menționate însă are numeroase dezavantaje. 
Datorită faptului că linoleumul este un material elastic pentru imprimarea imaginii 
se folosesc dălți speciale. Linoleumul e folosit pentru realizarea unor gravuri simple 
cu linii mai groase pentru că liniile subțiri nu pot fi realizate în acest material friabil. 
Înainte de prelucrare substratul de linoleum va fi lipit pe o placă de lemn pentru a i se 
conferi rigiditatea necesară.21 După imprimare suprafața de linoleum trebuie curățată 
de cerneală tipografică, pentru că materialul se va degrada sub influența acestuia.

20 Vezi Richard C. Jaeger, „Lithography”. Introduction to Microelectronic Fabrication, 2nd ed., 
Upper Saddle River: Prentice Hall, 2002.

21 Luminița Radu, Tehnici de gravură. Linogravura, Bacău: Editura Casei Corpului Didactic, 
2016; Florin Stooicu, Materialitatea în gravură, București: Editura Unarte, 2016, pp. 17-19.
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Tehnicile utilizate în elaborarea de ex-libris

Abstract. De-a lungul timpului, ex-libris-ul a evoluat de la stadiul de simplă semnătură sau de desen 
schematic care reproducea blazonul proprietarului ajungând să aibă caracteristicile unei adevărate opere 
de artă miniaturale. Odată cu creșterea complexității desenului și cu adăugarea de noi caracteristici 
artistice au evoluat și tehnicile de producere ale ex-libris-ului. Această comunicare descrie această 
evoluție, evidențiind inovațiile tehnice și procedeele folosite de către producătorii de ex-libris-uri. Datorită 
faptului că în perioada sa de înflorire ex-libris-ul era produs prin gravare, istoria tehnicilor de realizare a 
ex-libris-urilor este, în mare parte, similară cu cea a gravurilor miniaturale. Cei mai importanți inovatori 
în domeniu sunt de cele mai multe ori și mari pictori, gravori sau tipografi (de exemplu Albrecht Dürer 
și școala micilor maeștri). În comunicare se descriu diferitele tehnici de xilogravură, gravură în metal 
(cupru, zinc, oțel etc.), litografie (gravură pe plăci de calcar) și linogravură, prezentându-se și avantajele 
precum și dezavantajele fiecărui procedeu. Aceste procedee sunt ilustrate cu exemple relevante de 
ex-libris-uri și sunt prezentați inovatorii care au revoluționat în diferite perioade metodele de gravură.

Cuvinte cheie: ex-libris, istoria cărţii, gravori, istoria artei, cultură, heraldică.

Techniques used in the development of ex-libris

Abstract. Over the course of time, the ex-libris has evolved from the state of a simple signature or 
a schematic drawing that reproduced the crest of the owner to having the characteristic of a miniature 
work of art. At the same time with the increase in complexity of the drawing and with the adding of new 
artistic characteristics, the reproducing techniques of the ex-libris also evolved. This work describes its 
evolution, highlighting the technical innovations and the procedures used by the ex-libris manufacturers. 
Due to the fact that in it’s blooming period the ex-libris was produced by engraving, the history of the 
technique of ex-libris realization is similar in the most part with that of miniature engravings. The most 
important innovators in the field are most of the time also great painters, engravers or typographers (for 
example Albrecht Dürer and the school of small masters). In this work are described different techniques 
of xylography, metal engraving (copper, zinc, steel etc.), lithography (engraving on limestone slabs) and 
linocut by presenting the advantages and disadvantages of every procedure. These procedures are 
illustrated with relevant examples of ex-libris and are presented the innovators that revolutionized, in 
different time periods, the engraving methods.

Keywords: ex-libris, history of books, engravers, history of art, culture, heraldry.


