




„ u mi-a fost dat vreodată să
cunosc un om în care să se
împletească atât de multă pricepere și
bunătate ori care să fie atât de
virtuos. În fiecare zi descopăr ceva
demn de laudă la el, mai ales
smerenia sa desăvărșită [...] El nu este
din carne, e numai spirit. Nu
mănâncă, nu bea, nu se odihnește.
Trăiește doar pentru munca sa.”

Arias Montanus despre Christophe Plantin 
(Cf. Voet, Léon. The Golden Compasses. Vol. 1, 1969, p. 131)
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Christophe Plantin (1520?-1589)
tipograf, librar și legător de carte, fondatorul 

strălucitei case de editură
care a înflorit la Anvers în a doua jumătate a 

secolului al XVI-lea, Officina Plantiniana. 



1514/1520? – se naște lângă Tour, în provincia
Touraine din Regatul Franței. Unii cercetători indică
localitatea Saint-Avertin.

Orfan de mamă, răpusă în urma unei epidemii de
ciumă, își însoţește tatăl în oraşele Lyons, Orléans şi
Paris, unde părintele său, Jean Plantin, lucra în
serviciul unui cleric și al nepotului acestuia, Pierre
Porret. Celui din urmă îi va purta o strânsă prietenie
de-a lungul întregii vieți.

În jurul vârstei de 14 sau 17 ani, rămas singur la Paris
din motive necunoscute, nu își permite continuarea
studiilor și este nevoit să plece în Normandia, la Caen,
pentru a-și începe ucenicia în atelierul de legătorie al
librarului Robert II Macé.

Timp de aproape un deceniu, a deprins acest nobil
meşteşug, pe care îl va practica, apoi, cu multă
măiestrie, ca legător de carte în scurta sa revenire la
Paris, dar mai ales în primii ani petrecuți în orașul
flamand Anvers. Spre sfârșitul perioadei locuite la
Caen, se căsătorește cu o localnică, pe nume Jeanne
Rivière, cea care îi va dărui cinci fiice.

1548/1549? – se stabilește la Anvers, importantul
centru cultural și economic, intitulat în Renaștere
„Atena Țărilor de Jos”, care avea să devină vatra
imprimeriei plantiniene.

Este primit în 1550 în breasla de artizani „Sf. Luca” din
Anvers, în calitate de tipograf, în pofida faptului că,
vreme de încă cinci ani de la acest moment, va activa
doar ca librar și se va ocupa cu legătoria de carte și
fabricarea cutiilor și cuferelor îmbrăcate în piele.

Amatorii ediţiilor de lux, de la savanţii flamanzi la
consilierii coroanei spaniole, precum cardinalul
Antoine Perrenot de Granvelle, dar şi suveranii Carol
Quintul şi Filip al II-lea au fost cuceriţi de arta
legăturilor sale în marochin, cu ornamente ce evocau
modelele venețiene cultivate de Aldus Manutius ori pe
cele franceze legate de numele bibliofilului Jean
Grolier.

După debutul său ca tipograf, Plantin a creat,
ocazional, pentru lucrările oficinei, legături din piele,
pe care era imprimat însemnul Compasului de Aur.



1555 - este pusă piatra de temelie a edificiului său
editorial, lucrarea bilingvă a scriitorului venețian
Giovanni Michele Bruto, „La institutione di una
fanciulla nata nobilmente. L’institution d’une fille de
noble maison”, prima tipăritură plantiniană.

Un an mai târziu, adoptă Compasul de Aur ca marcă
tipografică și deviza „Labore et Constantia”, prin care
își va evidenția toate edițiile până la sfârșitul vieții,
lăsându-le, apoi, moștenire vrednicilor săi urmași,
familiile Moretus la Anvers și Raphelengius la Leiden.

În ciuda fragilului climat politic şi religios al Ţărilor de
Jos aflate sub stăpânirea monarhiei habsburgice
spaniole, Officina Plantiniana a avut o evoluţie
remarcabilă și fondatorul său a fost încununat de
succes.

Până în 1589, anul trecerii în eternitate a acestuia,
numărul creațiilor sale tipografice se vor ridica la
peste o mie cinci sute de titluri, cu mai mult de două
mii de ediţii atât în limbi clasice, cât şi vernaculare.

Însumând patruzeci de variaţiuni ale temei, emblema Compasului de
Aur a dobândit însemnătate cu fiecare triumf editorial înregistrat,
contribuind, totodată, la consolidarea notorietăţii celui care avea să
poarte arta imprimeriei pe culmi nebănuite până atunci.



„ rin Muncă şi Perseverenţă, niciodată
o deviză nu a fost mai întemeiată. Plantin
nutrea nobila ambiţie de a-i egala şi,
totodată, de a-i întrece pe maeştrii
tiparului, predecesori sau contemporani,
Manutius, Estienne, Froben, dar şi pe toată
pleiada de tipografi care, în prima
jumătate a veacului al XVI-lea, au făcut
din Anvers unul dintre principalele centre
producătoare de carte din lume.”

(ROOSES, Max. Catalogue du Musée Plantin – Moretus. 
1902, p. XIII-XIV)
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Activitatea de aproape patru decenii a tipografiei
coincide cu perioada de intoleranţă religioasă şi
asuprire a Ţărilor de Jos Spaniole, de care oraşul
Anvers nu va scăpa nicicum şi care va determina
izbucnirea Războiului de Optzeci de Ani.

Cu toate acestea, maestrul tipograf, pentru care oraşul
flamand devenise o a doua patrie, nu va părăsi aceste
meleaguri decât cu două excepţii.

Între 1562-1563, în urma acuzaţiilor de tipărire a unei
cărţi eretice de inspirație calvină în cadrul atelierului,
deşi implicarea sa nu a fost dovedită, a preferat să se
retragă un timp la Paris. Ulterior, a deschis aici o
filială a oficinei, pe care o va lăsa în administrarea
prietenului din copilărie, Pierre Porret, şi a unui
angajat din Anvers, tipograful Egidius Beys. Acesta din
urmă se va căsători, mai târziu, cu una dintre cele
cinci fiice ale patronului său, Madeleine Plantin.

A doua plecare a avut loc după cumplitul episod de
pustiire a oraşului, cunoscut sub numele de Furia
Spaniolă din 1576, urmat de o îndelungată atmosferă
de instabilitate şi prăbuşire economică, revolta
localnicilor și asedierea acestora în mai multe rânduri.

Toate acestea l-au determinat să rămână între anii
1583-1585 la Leiden, centru universitar marcant şi un
nucleu al protestantismului olandez, unde va îndeplini
funcţia de tipograf al universităţii la recomandarea
colaboratorului său apropiat, umanistul flamand
Justus Lipsius.

De asemenea, aici, a pus bazele unei noi filiale, care a
activat sub semnul Compasului de Aur şi după anul
revenirii definitive la Anvers. Aceasta va fi preluată de
eruditul său ginere, Franciscus Raphelengius, căsătorit
cu fiica cea mare, Marguerite Plantin.



«De mislukte Aanslag des Hartogen van 
Anjou op Antwerpen in den Jaare 1583», 

planșă gravată în metal, ilustrând 
încercarea nereușită de cucerire a 

orașului Anvers în anul 1583 de către 
Francisc, Ducele de Anjou.

GROTIUS, Hugo. Nederlandtsche 
Jaerboeken en historien, sedert het jaer 1555 

tot het jaer 1609. T’Amsterdam : by de 
weduwe van Joannes van Someren, 
Abraham Wolfgangk en Hendrik en 

Dirk Boom, 1681.
BNR, Colecții Speciale, 
Cabinetul de Bibliofilie  



«Het belegh der Stadt Antwerpen in den 
Jaeren MDLXXXIV en MDLXXXV», planșă 

gravată în metal, ilustrând harta 
orașului Anvers și împrejurimile între 

anii 1584-1585, în timpul asediului 
trupelor spaniole conduse de Ducele de 

Parma, Alessandro Farnese, nepotul 
regelui Filip al II-lea al Spaniei.

GROTIUS, Hugo. Nederlandtsche 
Jaerboeken en historien, sedert het jaer 1555 

tot het jaer 1609. T’Amsterdam : by de 
weduwe van Joannes van Someren, 

Abraham Wolfgangk en Hendrik en Dirk 
Boom, 1681. 

BNR, Colecții Speciale, 
Cabinetul de Bibliofilie  



«’T Ontzet van Leyden », planșă gravată în 
metal, ilustrând eliberarea orașului 

Leyden și retragerea armatei spaniole 
învinse în 1574, în timpul Războiului de 

Optzeci de Ani .

GROTIUS, Hugo. Nederlandtsche 
Jaerboeken en historien, sedert het jaer 1555 

tot het jaer 1609. T’Amsterdam : by de 
weduwe van Joannes van Someren, 

Abraham Wolfgangk en Hendrik en Dirk 
Boom, 1681. 

BNR, Colecții Speciale, 
Cabinetul de Bibliofilie  



1568-1572 - obţine privilegiul regal pentru publicarea
Bibliei Poliglote sau Regale şi scoate de sub teascuri
cele opt volume in-folio ale acesteia.

Traducerea şi editarea textelor în limbile ebraică,
aramaică, greacă, latină şi siriacă ale acestei
monumentale opere intitulate „Biblia sacra hebraice,
chaldaice, graece et latine” au fost realizate sub atenta
îndrumare a teologului şi ebraistului spaniol Arias
Montanus, cărturar aflat în slujba Regelui Filip al II-
lea al Spaniei.

1570 – monarhul spaniol îi acordă lui Plantin titlul de
„prototypographus regius”, având rolul de a superviza
producţia de carte din Ţările de Jos, calitate ce a atras
după sine o serie întreagă de beneficii, dar şi
dezavantaje în raport cu colegii de breaslă.
.

„ iblia Poliglotă este evenimentul
vieţii lui Plantin, aşa cum Thesaurus
graecae linguae a fost evenimentul vieţii
lui Henri Estienne. Cele două monumente
pot imortaliza doar ele însele numele celor
care le-au realizat; fără acestea, tipografiile
din Paris şi Anvers ar fi avut, fără îndoială,
un renume, dar unde ar fi fost gloria lor?”

(RUELENS, Charles. DE BACKER, Augustin.
Annales Plantiniennes, 1866, p. 1-2)

B

Totodată, deţinea monopolul de tipărire a operelor
liturgice pe teritoriul regatului spaniol, atât pe
bătrânul continent, cât şi în Lumea Nouă. Pe acest
segment editorial, se remarcă excepţionala „Missale
Romanum” din 1572, un in-folio cu tipar negru şi roşu
şi ilustraţii semnate de artistul flamand Peter van der
Borcht.



BIBLIA SACRA HEBRAICE, CHALDAICE, GRAECE ET LATINE.

Antverpiae : excudebat Christoph. Plantinus, 1568-1573.

leganta ediţie poliglotă a Scripturii, apărută sub
patronajul Regelui Filip al II-lea al Spaniei, este înzestrată
cu un aparat iconografic de excepţie: letrine, frontispicii
alegorice, hărţi şi ilustraţii gravate în metal de Pieter van
der Heyden, Johan Wiericx, Philipp Galle sau Pieter Huys .

E

Pe pagină alăturată: «PIETATIS CONCORDIAE». 
Foaie de titlu gravată în metal de Pieter van der 

Heyden, gravor flamand cunoscut şi ca Petrus a Meriga. 
Biblia sacra hebraice, chaldaice, graece et latine. Vol. 1.

În: Les collections du Musée Plantin – Moretus. Anvers, 1925.



De-a lungul întregii activităţi, a acordat atenţia
cuvenită clasicilor greci şi latini, publicând în original,
dar şi sub formă de traduceri, scrieri ale lui Homer,
Aristotel, Hesiod, Esop, Polibiu, Plutarch, Pindar,
Eschil, Sofocle, Euripide ori Vergilius, Ovidius,
Horatius, Lucretius, Seneca, Cicero, Tacitus, pentru a
aminti doar câţiva dintre aceştia.

Printre tipăriturile sale, pot fi întâlnite nume şi titluri
memorabile ale mişcării culturale umaniste, operele
deschizătoare de drumuri ale lui Rudolphus Agricola,
Erasmus, Melanchton, Henri Estienne, Bonaventura
Vulcanius, Hugo Grotius, Justus Lipsius ş. a.

Literatura ştiinţifică ocupa un loc important în
politica editorială a oficinei. Se disting atlasele
geografice ale lui Abraham Ortelius, tratatele de
cosmografie sau botanică xilogravate ale lui
Rembertus Dodonaeus, Carolus Clusius şi Matthaeus
Lobelius, albumul de anatomie al lui Ioannes Valverde,
cu planşe gravate în aramă, intitulat „Vivae imagines
partium corporis humani”, adaptat după celebra
„Fabrica” a lui Andreas Vesalius.

Foaie de titlu gravată 
în metal de Pieter 
Huys, după  desenul  
artistului flamand 
Lambert van Noort.

VALVERDE, Ioannes. 
Anatomie oft levende 
beelden vande deelen 
des menschelicken 
lichaems.  
T’Artwerpen : 
Christoffel Plantiin, 
1568.

În: Les collections du 
Musée Plantin –
Moretus. Anvers, 
1925.



Un alt gen de literatură ilustrată, pe care l-a cultivat
în mod deosebit, îl constituie cărţile de embleme, o
colecţie de imagini alegorice, însoţite de un motto şi o
epigramă, prin care se desluşea înţelesul acestora.

Sub semnul Compasului de Aur, au fost editate cele
mai cunoscute lucrări de acest tip, aparţinând lui
Andreas Alciatus, considerat creatorul domeniului,
Joannes Sambucus şi Hadrianus Junius.

Popularitatea acestor cărţi, dovedită prin
nenumăratele reeditări şi traduceri, a fost câştigată,
cu preponderenţă, de frumoasele lor ilustraţii tăiate în
lemn de gravorii Gerard Jansen van Kampen, Arnold
Nicolai şi Cornelis Muller.

Pe pagină alăturată: «Temporis iactura. Ad pilulam».
Ilustraţie xilogravată, 

una dintre cele mai vechi reprezentări ale jocului de 
tenis,  în concepţia autorului, doar o „pierdere de timp”. 

SAMBUCUS, Joannes. Emblemata, cum aliquot nummis 
antiqui operis.

Prima ediţie. Antverpiae : ex officina Christophori  
Plantini, 1564.

BNR, Colecții Speciale, Cabinetul de Bibliofilie  

.



Se stingea din viaţă la 1 iulie 1589 în oraşul pe care îl
slujise cu abnegaţie vreme de patruzeci de ani,
aflându-şi odihna veşnică în Catedrala Notre-Dame
din Anvers. Lua sfârşit, astfel, o perioadă plină de
strălucire din istoria universală a tiparului.

Parcursul casei de editură nu s-a încheiat, însă, la acea
dată. Tipograful Jan Moretus, căsătorit cu Martine
Plantin, şi urmaşii lor, începând cu Balthasar I
Moretus, vor duce mai departe destinul acestei
excepţionale dinastii de editori-tipografi cu existenţă
de peste trei veacuri.

În 1875, oficina şi întregul său patrimoniu vor fi
vândute de ultimul reprezentant al acesteia, intrând în
proprietatea oraşului Anvers, pentru ca doi ani mai
târziu să devină nepreţuitul Muzeu Plantin-Moretus,
aflat, astăzi, pe lista monumentelor Unesco.

„ imic mai interesant decât acest Muzeu
Plantin, după cum este denumit, veritabil
muzeu tipografic, unde fiecare obiect îl poartă
pe vizitator cu trei secole în urmă. Se pare că
era un lucru obişnuit pentru această familie
să nu distrugă nimic: prese, caractere, planşe,
unelte, totul era prezervat aici. Păstrau toate
literele pe care le primeau (se spune că peste
12000), la fel şi registrele, evidenţele
cheltuielilor, piese de mobilier, portretele
părinţilor, prietenilor şi ale colaboratorilor.”

(LOUISY, P. Le livre et les arts qui s’y rattachent depuis les 
origines jusqu’a la fin du XVIIIe siècle. Paris, 1886, p. 214)
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Anvers : cour du Musée Plantin = 
Antwerpen : binnenplaats van het  

Plantijn Museum. 
Bruxelles : Nels, Ernest Thill, 

[190?]. Série 25, no. 39.
Carte poştală ilustrată, 

necirculată, reprezentând 
curtea interioară a complexului 

muzeal Plantin-Moretus la 
începutul secolului XX.

BNR, Colecții Speciale,  
Cabinetul de Fotografii



Ediţiile lui Christoph Plantin sunt recunoscute drept o
culme a artei tiparului în epocă.

Se disting prin acurateţea textelor tipărite în alfabet
latin, grecesc sau ebraic, cu caractere elegante,
aşezarea aleasă în pagină, letrine xilogravate cu
motive vegetale, mitologice şi grotescuri, viniete tip
cul-de-lampe, frontispicii de inspiraţie clasică,
ilustraţii semnate de artişti vrednici de a fi reţinuţi,
pictori şi gravori în lemn sau metal, fideli colaboratori
ai casei de editură.

BNR, Colecții Speciale, Cabinetul de Bibliofilie



Exemple de pagini 
cu tipar elegant:

TACITUS, Cornelius 
Publius. Opera quae 
exstant. 
Ed. a 3-a rev. 
Antverpiae : apud 
Christophorum 
Plantinum, 1585.

În stânga: sfârşitul 
prefeţei şi cuvântul 
adresat  
tipografului de 
editorul ştiinţific al 
lucrării, cărturarul 
umanist Justus 
Lipsius, tipărit cu  
litere cursive.

BNR, Colecții Speciale, Cabinetul de Bibliofilie
În  dreapta: începutul primei cărţi a Analelor.

Textul prezintă marginalia.



Text paralel în latină şi 
greacă.

Începutul poemului de 
dragoste Hero şi Leandros, 
atribuit lui Musaios, poet şi 
gramatic din secolele V-VI.
Traducerea în latină a fost 
realizată de clasicistul şi 
muzicologul flamand Andreas 
Papius, originar din Ghent, cel 
care a îngrijit, totodată, ediţia
bilingvă:

Dionysios Periegetes. De situ 
orbis liber ; Musaios. Hero et 
Leander. 
Antverpiae : ex officina 
Christophori Plantini, 1575.

Rândurile sunt numerotate 
din zece în zece în vederea 
facilitării trimiterilor.

BNR, Colecții Speciale, Cabinetul de Bibliofilie



Fondul de bibliofilie străină reuneşte 37 de ediţii
tipărite de Christophe Plantin la Anvers şi Leiden în
perioada 1564-1588.

Printre acestea se disting ediţii princeps, prime ediţii,
dar şi ulterioare apărute sub îngrijirea unor cărturari
renumiţi cum ar fi Justus Lipsius, Arias Montanus,
Fulvius Ursinus ori Victor Giselinus, ediţii ilustrate
precum cărţile de embleme ale lui Joannes Sambucus
şi Hadrianus Junius, ierbarul lui Matthaeus Lobelius,
lucrările umaniste ale lui Justus Lipsius.

Unele volume poartă însemnări manuscrise şi mărci
de proprietate sau au legături de epocă.

Pe pagină alăturată: Foaie de titlu  
xilogravată, cu cele nouă muze şi marca tipografică a 

Compasului de Aur în medalion.
SAMBUCUS, Joannes. Emblemata, cum aliquot nummis 

antiqui operis.
Prima ediţie.  Antverpiae : ex officina Christophori  

Plantini, 1564.

BNR, Colecții Speciale, Cabinetul de Bibliofilie  

.



Pe pagina alăturată: portretul xilogravat al 
autorului maghiar, filologul, istoricul şi 

colecţionarul bibliofil János Zsámboky, cunoscut 
sub forma latinizată a numelui, Joannes Sambucus. 

Ilustraţia poartă inscripţia „SAMBUCUS AETATIS 
XXXIII ANNO MDLXIIII [1564]” şi iniţiala „A”, 

aparţinând gravorului Arnold Nicolai.

SAMBUCUS, Joannes. Emblemata, cum aliquot 
nummis antiqui operis. Prima ediţie. Antverpiae : ex 

officina Christophori  Plantini, 1564.

BNR, Colecții Speciale,
Cabinetul de Bibliofilie  

.



«Fidei  canum exemplum».
Ilustraţie xilogravată.

.

SAMBUCUS, Joannes. Emblemata, cum 
aliquot nummis antiqui operis. Prima ediţie. 

Antverpiae : ex officina Christophori  
Plantini, 1564.

BNR, Colecții Speciale,
Cabinetul de Bibliofilie  

.



«Mathiae Corvini Symbolum, 
Symbolo Ioan. Regis auctum».

Ilustraţie xilogravată, printre simbolurile 
reprezentate figurând corbul cu inel în cioc, 

blazonul lui Matei Corvin, la care autorul face 
trimitere.

SAMBUCUS, Joannes. Emblemata, cum aliquot 
nummis antiqui operis.

Prima ediţie. Antverpiae : ex officina 
Christophori  Plantini, 1564.

BNR, Colecții Speciale, Cabinetul de Bibliofilie  .



Legătură de secol XIX, tip demi-reliure, din 
carton marmorat cu marochin roşu la cotor 
şi pe colţuri. Cotorul prezintă ornamente 
sub formă de chenare şi volute aurii, 
purtând în partea de sus, numele autorului 
şi titlul lucrării. Legătura este semnată, în 
marginea inferioară a cotorului fiind 
imprimat numele atelierului de legătorie 
parizian al lui [Jean-Édouard] Niédrée.

Foaie de titlu, purtând marca tipografică a 
lui Plantin cu deviza „Labore et constantia”.

JUNIUS, Hadrianus.
Emblemata : eiusdem Aenigmatum libellus. 
Antverpiae : Apud Christophorum  
Plantinum, 1585.

BNR, Colecții Speciale,
Cabinetul de Bibliofilie  

.



În dreapta: «Rabularum odium».
Ilustraţie xilogravată.

În stânga: «Gloria immortalis labore 
parta. Ad reverendiss. 
Card.Granvellanum».

Ilustraţie xilogravată.
Această emblemă este dedicată 

cardinalului Antoine Perrenot de 
Granvelle, o figură politică 

importantă în slujba coroanei 
spaniole, pasionat colecţionar de 

artă şi un protector pentru 
Plantin.

JUNIUS, Hadrianus.
Emblemata : eiusdem Aenigmatum 

libellus. Antverpiae : Apud 
Christophorum  Plantinum, 1585.

BNR, Colecții Speciale,
Cabinetul de Bibliofilie  

.



Prima pagină a epistolei dedicatorii
către medicul Severinus Gobelios, 

semnată de Christophe Plantin 
„Antverpiae ex officina nostra 

Typographia. Kalend. Iunii M. D. LXXXI 
[1 iunie 1581]”.

LOBELIUS, Matthaeus.
Plantarum seu stirpium icones. 

Antverpiae : ex officina 
Christophori  Plantini,  1581.

BNR, Colecții Speciale,
Cabinetul de Bibliofilie  

.



Ultima pagină a epistolei dedicatorii
către medicul Severinus Gobelios, 
semnată de Christophe Plantin 
„Antverpiae ex officina nostra 
Typographia. Kalend. Iunii M. D. LXXXI 
[1 iunie 1581]”.

LOBELIUS, Matthaeus.
Plantarum seu stirpium icones. 
Antverpiae : ex officina 
Christophori  Plantini,  1581.

BNR, Colecții Speciale,
Cabinetul de Bibliofilie  

.



Ilustraţii xilogravate,  
reprezentând diferite specii de 
plante, însoţite de legende în 
limba latină conform 
nomenclaturii ştiinţifice din acea 
perioadă şi de trimiteri la textul 
unor alte ediţii plantiniene din 
opera medicului şi botanistului 
flamand Lobelius. 

LOBELIUS, Matthaeus.
Plantarum seu stirpium icones. 
Antverpiae : ex officina 
Christophori  Plantini,  1581.

BNR, Colecții Speciale,
Cabinetul de Bibliofilie  

.



Ilustraţii xilogravate.

LOBELIUS, Matthaeus.
Plantarum seu stirpium icones.
Antverpiae : ex officina 
Christophori  Plantini,  1581.

BNR, Colecții Speciale,
Cabinetul de Bibliofilie  
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Ilustraţii xilogravate.
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Ilustraţii xilogravate.

LOBELIUS, Matthaeus.
Plantarum seu stirpium icones. 
Antverpiae : ex officina 
Christophori  Plantini,  1581.

BNR, Colecții Speciale,
Cabinetul de Bibliofilie  



Text tipărit pe patru 
coloane, cuprinzând indicele
termenilor în latină, cu 
echivalentele acestora în 
flamandă, germană, 
franceză, italiană, spaniolă, 
portugheză sau engleză. 

LOBELIUS, Matthaeus.
Plantarum seu stirpium icones. 
Antverpiae : ex officina 
Christophori  Plantini,  1581.

BNR, Colecții Speciale,
Cabinetul de Bibliofilie  



Pe pagina alăturată: portretul gravat al filologului şi istoricului 
Justus Lipsius, unul dintre cei mai de seamă reprezentanţi ai 
Umanismului flamand şi principalul colaborator al oficinei 
plantiniene, unde operele sale au văzut lumina tiparului.

SENECA, Lucius Annaeus. Opera quae exstant omnia. Editio quarta, atque 
ab ultima Lipsi manu. Antverpiae : ex officina Plantiniana Balthasaris 
Moreti, 1652.BNR, Colecții Speciale, Cabinetul de Bibliofilie

Dintre tomurile cărţilor lui Justus Lipsius, existente în
fondurile speciale ale bibliotecii, se remarcă exemplarul celei
de-a treia ediţii a operelor lui Tacitus, îngrijite de cărturarul
flamand, precum şi cele patru lucrări ale sale, legate
împreună într-un singur volum: De constantia libri duo, De
amphitheatro liber, Saturnalium sermonum libri duo, qui de
Gladiatoribus şi Antiquarum lectionum commentarius.



Pe pagina alăturată: Foaie de titlu
cu însemnul oficinei.

TACITUS, Cornelius Publius. Opera
quae exstant. Ex Iusti Lipsi editione
ultima et cum eiusdem ad ea
omnia commentariis aut notis.
Antverpiae : apud Christophorum
Plantinum, 1585.

BNR, Colecții Speciale, 
Cabinetul de Bibliofilie



Pe pagina alăturată: Foaie de titlu cu marca 
tipografică a Compasului de Aur.

Ex-libris manuscris aparţinând
lui Pierre-Claude Papon de Rioux.

.

LIPSIUS, Justus. De constantia libri duo. 
Antverpiae  : Apud Christophorum 
Plantinum, 1585.

BNR, Colecții Speciale, 
Cabinetul de Bibliofilie



În dreapta: versuri în limba 
greacă dedicate lui Justus 

Lipsius de Bonaventura 
Vulcanius.

În stânga: prima pagină a 
operei  filosofice marcante 

ale  cărturarului .

LIPSIUS, Justus. De constantia 
libri duo. Antverpiae  : Apud 
Christophorum Plantinum, 

1585.

BNR, Colecții Speciale, 
Cabinetul de Bibliofilie .



Foaia de titlu cu marca 
tipografică a lui Christophe 
Plantin.

LIPSIUS, Justus. De amphiteatro 
liber : in quo forma ipsa Loci 
expressa et ratio spectandi. 
Antverpiae  : Apud 
Christophorum Plantinum, 
1585.

BNR, Colecții Speciale, 
Cabinetul de Bibliofilie



Prefaţa autorului, „Ad lectorem”.

LIPSIUS, Justus. De amphiteatro 
liber : in quo forma ipsa Loci 
expressa et ratio spectandi. 
Antverpiae  : Apud 
Christophorum Plantinum, 1585.

BNR, Colecții Speciale, 
Cabinetul de Bibliofilie



«Amphitheatrum Titi»,
planșă pliată, gravată în metal,

înfăţişând Colosseumul, inaugurat 
în anul 80 d. Hr. la Roma.

LIPSIUS, Justus. De amphiteatro liber 
: in quo forma ipsa Loci expressa et 

ratio spectandi. Antverpiae  : Apud 
Christophorum Plantinum, 1585.

BNR, Colecții Speciale, 
Cabinetul de Bibliofilie



LIPSIUS, Justus. 
Saturnalium 
sermonum libri duo, 
qui de Gladiatoribus. 
Ediţie nouă, 
revăzută, adăugită 
şi ilustrată.
Antverpiae  : 

Apud 
Christophorum 
Plantinum, 1585.

BNR, Colecții Speciale,
Cabinetul de Bibliofilie.

Foi de titlu cu emblema 
Compasului de Aur.

LIPSIUS, Justus. 
Antiquarum lectionum 
commentarius  : tributus 
in libros quinque : in 
quibus varia scriptorum 
loca, Plauti praecipuè, 
illustrantur aut 
emendatur . 
Antverpiae  : Apud 
Christophorum 
Plantinum, 1585.



Planșă pliată, gravată în metal,
ilustrând confruntări între 

gladiatori ai Romei Antice. Sunt 
înfăţişaţi luptători din categoria 

Bustuarius,  cei care se 
înfruntau în cadrul ceremoniilor 

funerare.

LIPSIUS, Justus. Saturnalium 
sermonum libri duo, qui de 

Gladiatoribus. Antverpiae  : Apud 
Christophorum Plantinum, 

1585.

BNR, Colecții Speciale, 
Cabinetul de Bibliofilie



[Corpus Juris Civilis]. Antverpiae : ex officina Christophori  Plantini,  
Architypographi Regii, 1575. 

Această importantă culegere de texte juridice romane, cunoscută şi sub 
denumirea de Codex Justinianus, include 5 părţi, fiecare având foaie de 
titlu şi paginaţie proprie.

BNR, Colecții Speciale, Cabinetul de Bibliofilie

.



Legătură din marochin vişiniu, 
decorată cu chenare duble, aurii. 
Cotorul prezintă ornamente aurii sub 
formă de chenare duble, decorate cu 
fleuroane, precum şi o inserţie de 
piele de culoare verde, pe care este 
imprimat, cu caractere aurii, titlul 
uniform al lucrării. 

[Corpus Juris Civilis]. Antverpiae : ex 
officina Christophori  Plantini, 1575.

BNR, Colecții Speciale, 
Cabinetul de Bibliofilie



În dreapta: extras din privilegiul regal 
de tipărire a lucrării „De miraculis 
occultis naturae, libri IIII”, acordat lui  
Christophe Plantin de Filip al II-lea al 
Spaniei (Bruxelles, 30 nov. 1573, 
semnat I. de Perre).

În stânga: epistola lui Plantin adresată 
cartografului şi geografului Abraham 
Ortelius, cel pe care îl numeşte „amico 
carissimo” şi  „Orteli carissime” (Anvers, 1 
ian. 1574).

LEMNIUS, Levinus. De miraculis occultis 
naturae, libri IIII. Antverpiae : ex 
officina Christophori Plantini,  
Architypographi Regii, 1581. 

BNR, Colecții Speciale, 
Cabinetul de Bibliofilie



Foaie de titlu cu  marcă tipografică.

Ex-libris manuscris „Emer. Teleki 
Hosuf[alu] m[ense] maj 1847”.

CORIPPUS, Flavius Cresconius. De 
laudibus Iustini Augusti minoris, heroico 

carmine, libri IIII. Editio princeps. 
Antverpiae : ex officina Christophori  

Plantini,  Architypographi Regii, 1581. 

BNR, Colecții Speciale, 
Cabinetul de Bibliofilie



Pe pagina alăturată: Foaie de titlu cu  marcă tipografică.

Ex-libris manuscris „Capituli Varadiensis 1729”.

SANCTIUS BROCENSIS, Franciscus. Grammatica graeca.
Primă ediţie. 

Antverpiae : ex officina Christophori  Plantini,  
Architypographi Regii, 1581. 

BNR, Colecții Speciale, 
Cabinetul de Bibliofilie

.



Pe pagina alăturată: legătură de epocă, din piele  
pe scoarţe de lemn, cu urme de încuietori 
metalice. Copertele prezintă ornamente în relief.
În centru, sunt înfăţişate figuri alegorice, 
reprezentând cele şapte arte liberale din 
Antichitatea clasică, a căror denumire este redată 
dedesubtul acestora :  Grammatica, Dialectica, 
Retorica , Arithmeti[ca], Musica, Geometria şi 
Astronomia. Pe prima copertă, apare ca 
supralibros „ G St C 1567”. 

HUNNAEUS, Augustinus. Dialectica, seu generalia 
logices praecepta omnia, quaecunque ex toto Aristotelis 
Organo, in academia Lovaniensi et Coloniensi, 
philosophiae tyronibus ad ediscendum proponi 
consueverunt. Antverpiae : ex officina 
Christophori  Plantini, 1566. 
Legat cu: HUNNAEUS, Augustinus. Logices 
fundamentum seu Prodidagmata de dialecticis 
vocum affectionibus et proprietatibus . 
Antverpiae : ex officina Christophori  Plantini, 
1566. 

BNR, Colecții Speciale, 
Cabinetul de Bibliofilie



„ ray est que de nature
J'ay aymé l'écriture
Des mots sententieux:
Mais l'Alciate pierre
M'a retenu en terre,
Pour ne voler aux cieux.
Cela voyant, i'ay le mestier éleu,
Qui m'a nourri en liant des volumes.
L'estoc receu puis apres m'a émeu
De les écrire à la presse sans plumes.
Ainsi ne pouvant estre
Poete, écrivain, ne maistre,
J'ay voulu poursuivir
Le trac, chemin on trace,
Par où leur bonne grace

Je pourrois acquerir ”

Versuri de Christophe Plantin
(Dialogues françois. Anvers, 1567. 

Apud: Voet, Léon. The Golden Compasses. Vol. 1, 1969, p. 136)

V 
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Prezentare  realizată pe baza ediţiilor care
fac parte din Cabinetul de Bibliofilie.

Andreea RĂSBOIU, bibliotecar, 
Serviciul Colecţii Speciale,

Biblioteca Naţională a României


