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ORIBASIUS 
   Oribasii Sardiani Synopseos ad Eustathium filium libri novem: quibus 
tota medicina in compendium redacta continetur: Ioanne Baptista Rasario 
Novariensi medico interprete. - Venetiis : apud Paulum Manutium, Aldi 
filium, 1554. - 216 f. ; 8° 
 
Sorodni elektronski vir: 
http://www2.arnes.si/~kppomm/cinquecento/oribasius.pdf. - Kolofon: Venetiis, apud 
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Bibliografske opombe 
 
avtor Oribasius se je rodil v Pergamu (kjer so začeli izdelovati po mestu imenovan pergament, tamkajšnja 
knjižnica je bila manjša samo od aleksandrijske, danes je tam mesto Bergama) leta 325, umrl v Bizancu leta 403 
(po nekih virih 400 ali 387). Po nekaterih naziranjih naj bi bil doma in mesta Sardes v Lidiji, zato je imel 
vzdevek Sardian.1 Študiral je v Aleksandriji in leta 355 postal prijatelj in osebni zdravnik cesarja Julijana. 
Pripadal je galenski anatomski šoli, Galenove ugotovitve pa je dopolnil predvsem s spoznanji o žlezah slinavkah.  
Delo je prevedel Giovanni Battista Rasario, literat, zdravnik in filozof, rojen v okolici Novare leta 1517, umrl v 
Pavii 1578. V Benetkah in Pavii je poučeval grščino, v Padovi pa pripadal t. i. Akademiji zaupanja vrednih 
(Accademia degli Affidati), kjer so ga poznali pod vzdevkom Eutimo.2

 
vsebina
Devet knjig medicinske enciklopedije v sedemdesetih knjigah, ki jo je Oribasius napisal po ukazu cesarja 
Julijana.3  
 
tiskar/založnik Paolo Manuzio se je posvetil izdajanju latinskih klasikov, saj v grščini ni bil tako izurjen kot 
njegov oče Aldo, pa tudi večino grških avtorjev so do takrat že natisnili. Njegova tiskarska dejavnost je bila v 
senci študija rimske antike. Paolo se je proslavil s popravljenimi in komentiranimi izdajami Cicerovih govorov 
in pisem. Leta 1570 je zaradi slabega zdravja zapustil Rim, se posvetil Cicerovim govorom in dve leti kasneje 
prišel v Benetke, kjer je pri sinu Aldu spremljal priprave na tisk njegovih Komentarjev. S prvimi natisnjenimi 
polami ni bil zadovoljen, ukazal je vse že natisnjeno sežgati in znova tiskati z lepšimi črkami na boljši papir. 
Paolo je umrl spomladi leta 1574, očetove Komentarje pa je Aldo Manuzio mlajši vključil v prestižno izdajo 
vseh Cicerovih del v letih 1578-79.4

 
Fizični opis 
 
pisna podlaga ročno izdelan papir, debelejše vodne črte so navpične, vodnega znaka ni (zaslediti) 
 
številčenje, signature, register, kustosi 
foliacija štetje se začne z naslovno stranjo, prva natisnjena številka je 5 
označbe snopičev snopiči označeni snopiči označeni z A-Z in AA-DD, z rimskimi številkami ii-iiij je označena 
prva polovica listov  
vrste snopičev kvaterniji 
kustosi na zadnji strani snopiča 

                                                 
1 http://www.ancientlibrary.com/smith-bio/2377.html 
2 http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/imain.htm 
3 Garollo, G.: Dizionario biografico universale II., str. 1463. 
4 http://library.byu.edu/~aldine/55Paulus.html 



register na verso strani zadnjega lista 
živa pagina na večini strani nad besedilom 
 
okrasi, ilustracije, signet, zapis 
vrsta pisave kurziva, naslovi v antikvi 
inicialke črke na čakanju 
potek besedila celostransko 
okrasi ni 
signet na naslovni strani 
marginalije ni 
rokopisne opombe na zadnjem prostem spojnem listu 
 
vezava 
format 16,5 X 10,3 cm 
vezice tri nepoudarjene 
material platnic in prevleka papir in pergament 
kapital kapitala 
hrbet cevast z nalepko z napisom ORIBASIUS 
 
ohranjenost 
poškodbe na vezavi madeži zaradi vlage, obrabljenost, spojni listi natrgani 
poškodbe na knjižnem bloku madeži zaradi vlage in železotaninskega črnila 
 
izvor na prednji platnici žig Biblioteca civica Pirano z oznako S 23/37, na hrbtu nalepka Civica biblioteca Pirano 
z enako oznako, na naslovni strani žig Uffizio comunale di Prano 


