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Clasificación Genérica Documentos e publicacións; Libros; Libros relixiosos

Objeto/Documento Libro

Autor/a Rotterdam, Erasmo de [Escritor en lengua latina, cursó primero
estudios en Deventer y posteriormente en el colegio de Montaigu, en
París (1495). Tomados los hábitos menores, viajó a Oxford (1498) y
regresó a Francia, donde publicó sus proverbios o Adagios (1500) y
el Enchiridi]
Sébastien Gryphius [(1491-1556). Formou parte importante do grupo
de mestres-impresores que estaban á cabeza dun número moi
importante de talleres en Lyon e que traballaban sobre todo de
encarga. Practicaban a súa propia política de edición, imprimían,
publicaban e difundían]

Título Paraphrasis in Novum Testamentum.

Materia/Soporte Coiro [Encadernación]
Papel [folla]

Técnica Impresión [impresión sobre papel . Encadernación en coiro con
motivos decorativos dourados nos bordos das cubertas a modo de
fileteados feitos por ferros de encadernación.]
Impreso
Encadernado [encadernación en coiro con motivos decorativos
dourados nos bordos das cubertas a modo de fileteados feitos por
ferros de encadernación]

Dimensiones Altura = 16,50 cm; Longo = 11 cm

Descripción Estructura: 7 libros en 6, pp 334 (ii) + 250 (ii)+ 440 + 327 (i) + 208 ,
16 [ii] 543-698+542[ii] 699-760, "Peregrinatio" (pp.16)  le sigue la
Paraphrasis de los Hechos en el vol.5 y la Paraphrasis de las
Epístolas en pp. 543-698. Letra itálica, iniciales xilográficas.
Encadernación en coiro vermello marroquí con ferros dourados nos
bordos interiores.

Iconografia Contraportada: Grifo; Ás; Esfera terrestre;
[A marca do impresor componse dos tres elementos: un grifo
encadeado por abaixo a unha pedra que a súa vez encadénase a
unha bola con ás.]

Inscripciones/Leyendas Na portada, Impresión
Sébastien Gryphius (1542-1544)
 DES. / ERASMI/ ROT. / IN / E`PISTOLAS/ APOSTO / LICAS / PA-/
RAPHRA/ SIS.

Firmas/Marcas/Etiquetas Contraportada, Impreso, Latín
(1542-1544)
 VIRTUTE DUCE, / COMITE FORTUNA. Debaixo da marca:
LUGDVNI APVD SEB. / GRYPHIUM, /1544.  [Marca do impresor: un
grifo  encadeado por abaixo a unha pedra que a súa vez encadéase
a unha bola con ás.]

Datación 1542-1544

Contexto Cultural/Estilo Renacemento

Lugar de Producción/Ceca Lyon (Ródano, Ródano-Alpes) [No libro aparece en latín: Lugduni]



Uso/función Teológico

Lugar de Procedencia Lyon

Clasificación Razonada Contido temático: Tralas súas edicións do Novum Testamentum
(1516) Erasmo embarcouse na difícil tarefa de comentar os textos
evanxélicos. As súas Paráfrasis ós Evanxeos baseábanse en
manuscritos novos, acompañábanse de notas críticas e dunha nova
traducción latina que amosaba o pouco rigurosa que era la Vulgata
latina. A de o evanxeo de san Mateo foi dedicada a Carlos V (1522),
a de san Marcos a Francisco I (1523). A de san Xoán ó arquiduque
Fernando de Austria, e as de san Lucas, los Hechos de los Apóstoles
e as Epístolas ó Henrique VIII, Cardenal Grimani de Venecia e ó
Cardenal Wolsey de Inglaterra todas, especialmente as dirixidas ós
monarcas, co propósito de encomendarlles ó bo goberno do mundo e
que cesasen as disensións e as guerras entre os monarcas cristiáns.

Nesta edición contense ademáis A Peregrinatio...Petri e Pauli" que
publicou Gryphius por primeira vez en 1542 xunto á Paraphrasis xa
que nunca antes habíase publicado de forma separada (vol. 5). Os
comentarios sobre os Feitos de san mateo e san Marcos son
reimpresiones do mesmo impresor de 1544. S. Gryphius foi ademáis
uns dos impesores mellores da época que sobresaíu sempre pola
nitidez dos seus caracteres e a corrección das súas edicións
("Nouvelle Biographie Universelle"). Por outra parte, é unha rareza na
actualidade atopar todo el conxunto desta publicación íntegro.

A importancia  desta obra ven dada entre outros aspectos dada pola
inclusión da Peregrinatio utilizada como nas antigas Escrituras como
alegoría do percorrido do home na súa vida, tal e como fixeron os
Apóstolos na súa trasmisión da doctrina de Cristo, andando tódolos
camiños.

Desta obra só atópanse en España edicións parciais en tres
bibliotecas, en Castilla y León, Catalunya e Comunitat Valenciana.
Ningunha en Galicia
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