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Bibliografske opombe 
 
avtor Johannes Jacob Wecker (1528-1586) se je rodil v Baslu, kjer je leta 1544 začel univerzitetni študij. Leta 
1557 je postal profesor logike, tri leta kasneje pa latinščine. Kmalu je zaradi študija medicine v Würzburgu, 
Berlinu, Parizu in na Dunaju oboje opustil in bil od leta 1566 do smrti priznan zdravnik v Kolmarju, kjer se je 
med epidemijo proslavil z zdravljenjem kužnih bolnikov. V Parizu je mnogo prispeval k oftalmologiji in razvoju 
novih kirurških instrumentov. Pisal je o alkimiji, farmaciji in medicini, pa tudi kuharske knjige. Znana je njegova 
knjiga o skrivnostih, angelih in demonih, ki je doživela mnogo izdaj in prevodov.1
 
vsebina obsežna zbirka medicinskega znanja iz grških, latinskih in arabskih virov2

 
založnik Nicolaus Episcopius je bil rojen leta 1501 v Rittershoffnu (Alzacija), kot tiskar pa je deloval v Baslu 
med letoma 1529 in 1564. Erazem ga hvali že leta 1526, štiri leta kasneje (morda leto prej, ko mu Erazem čestita 
k poroki) se poroči z Justino, hčerjo Johanna Frobna3 (mati je Gertruda Lachner), nato pa sodeluje s 
Hieronymusom Frobnom in Johannesom Herwagnom. V družabništvu s tastom Johannom Frobnom in 
Herwagnom je tiskal grške in latinske klasike, z Erazmom je imel čedalje trdnejše vezi in slednji ga je celo 
imenoval za izvrševalca oporoke. Zaradi jetike pa Nikolaus umre že leta 1563 (ali 1564). Njegov sin Nikolaus 
(1531-1563?) je kot tiskar samostojno deloval med letoma 1553 in 1565, do smrti za kugo naslednjega leta pa v 
družbi z bratom Eusebiusom (1540-1599), ki je sprva bil korektor pri Herwagnu, nato pa je kupil njegovo 
delavnico.4 Na knjigah, izdanih v tem obdobju, se pojavlja navedba založništva: Eusebius Episcopus in dediči 
brata Nikolausa. 
signet na škofovski palici, ki jo drži iz oblaka segajoča roka, na eni nogi stoji žerjav, v drugi pa drži kamen 
motto Tes epimeleias doula panta ginetai (~ Vse je podvrženo zakonom Previdnosti)5

 
Fizični opis 
 
pisna podlaga ročno izdelan papir, debelejše vodne črte pokončne, vodni znak in dodatni vodni znak v sredini 
lista 
 
številčenje, signature, register, kustosi, živa pagina 
paginacija v arabskih številkah se začne z besedilom oz. snopičem a 
označbe snopičev snopiči označeni z α, a-z, A-Z, Aa-Tt, označeni so prvi štirje listi snopiča 
vrste snopičev prvi snopič (α) je binij, nato terniji, zadnji snopič (Tt) je kvaternij 
register ni 
kustosi na vsaki strani 
živa pagina na vseh straneh nad besedilom 
 

                                                 
1 http://dogbert.abebooks.com/servlet/SearchResults?an=wecker&y=15&x=76&sortby=1 
2 http://www.davidwhitebooks.co.uk/medicine.asp 
3 http://perso.wanadoo.fr/serander/genealogie/dat40.htm 
4 http://mdz.bib-bvb.de/digbib/lexika/adb/images/adb006/@ebt-link?target=idmatch(entityref,adb0060157) 
5 http://cvc.cervantes.es/obref/fortuna/expo/imprenta/imprenta_e.htm 



okrasi, ilustracije, signet, zapis 
vrsta pisave antikva in kurziva v več velikostih, deli besedila v grščini 
inicialke začetna historizirana inicialka in manjša na začetku kazala 
potek besedila v shemah, ponekod se trapezasto zaključi 
okrasi ni 
signet na naslovni strani 
marginalije ni 
rokopisne opombe so 
 
vezava 
format 33,2 X 24 cm 
vezice štiri nepoudarjene 
material platnic in prevleka prevezano ali vezano kasneje (verjetno v 18. ali začetku 19. stoletja), s pergamentom 
prevlečena lepenka 
kapital strukturna kapitala z vezicama 
hrbet šivan, cevast, lepenka in pergament, z okrasno vinjeto in napisom Medicin. utriusque sintax.jo: Jacobi 
Weckeri  
 
ohranjenost 
poškodbe na vezavi poškodbe zaradi bioloških škodljivcev – insektov, robovi platnic obrabljeni, natrgana 
prevleka 
poškodbe na knjižnem bloku madeži zaradi vlage in železotaninskega črnila, poškodbe zaradi bioloških 
škodljivcev – insektov 
 
izvor na hrbtu nalepka Civica biblioteca Pirano z oznako R 18/12, na prednjem prostem spojnem listu žiga 
Biblioteca civica Pirano z enako oznako in oznako C XVIII 9, na naslovni strani žig Uffizio comunale di Pirano 

 

   

 vodna znaka in dodatni vodni znak  

 

vodni znak na spojnih  listih 

 

 


