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Sinteza ideilor principale 

Această lucrare porneşte de la ipoteza că părţile teoretice ale primului volum al 

Aureum sacrae theologiae rosarium urmează linia de gândire a şcolii scotiste. Pelbartus nu 

preia neapărat doctrina lui Duns Scotus, ci modul în care aceasta a fost răspândită de către cei 

care l-au urmat pe Doctorul Subtil, în special Guillaume de Vaurillon şi Petrus de Aquila 

(Scotellus). 

 Obiectivele principale au fost de a reface biografia lui Pelbartus de Themeswar dintr-

un punct de vedere critic şi de a demonstra importanţa şcolii scotiste pentru prologul 

Rosarium-ului. Primul obiectiv se justifică întrucât, deşi mai există biografii ale acestui autor
1
, 

unele dintre ele chiar exprimând un punct de vedere critic în raport cu cele anterioare
2
, 

realizăm o biografie critică şi totodată contextualizată care ne permite să înţelegem formarea 

teoretică a autorului. Al doilea obiectiv se justifică întrucât, deşi a mai fost afirmat că 

Rosarium-ul este o lucrare scotistă, acest lucru nu a mai fost demonstrat. 

Pentru a atinge aceste două obiective am împărţit demersul în patru capitole. Primul 

dintre ele urmăreşte parcursul lui Pelbartus de Themeswar şi realizează o scurtă prezentare a 

operei acestuia. Al doilea capitol descrie ediţiile lucrării Aureum sacrae theologiae rosarium 

pentru a arăta diferenţa dintre ediţia Hagenau şi cele trei ediţii mai târzii. Tot în acest capitol 

stabilim şi faptul că Rosarium-ul este o enciclopedie teologică inspirată de comentariile 

sentenţiare intrând astfel în lunga serie de texte scrise pornind de la lucrarea Lombardului fără 

a constitui neapărat comentarii ale acesteia
3
. Al treilea capitol se axează pe sursele primului 

volum al Rosarium-ului. După o analiză statistică a surselor acestuia şi o comparaţie între 

sursele folosite într-un capitol descriptiv (Abyssus) şi unul normativ (Addiscere), acest capitol 

descrie poziţiile susţinute de Duns Scotus în prologul său sentenţiar, prezintă trăsăturile şcolii 

scotiste, pentru a se încheia prezentând modul în care concluziile lui Pelbartus din prologul 

Rosarium-ului sunt de origine scotistă. Capitolul al patrulea rezumă descrierea de inspiraţie 

scotistă a teologiei realizată de către Pelbartus. De data aceasta, spre deosebire de capitolul 

                                                           
1
 Vezi, de exemplu: HORVÁTH  (1889), SZILÁDY (1880). 

2
 Vezi: ÁDÁM (2008). 

3
 Despre această literatură, vezi: HARKINS (2015), HOENEN (2016). 



anterior, atenţia noastră este îndreptată asupra demersului lui Pelbartus mai degrabă decât 

asupra concluziilor de origine scotistă ale acestuia. 

 

Capitolul 1: Viaţa şi opera lui Pelbartus de Themeswar- o prezentare critică 

În acest capitol prezentăm biografia şi bibliografia lui Pelbartus de Themeswar. 

Mărturiile din sursele istorice primare legate de acesta sunt foarte puţine. Ştim datorită 

matricolei Facultăţii de arte din Cracovia că s-a înscris la această facultate în 1458
4
. Lista 

absolvenţilor aceleiaşi facultăţi îl prezintă ca absolvent în 1463
5
. Următoarea mărturie datează 

din 1483 şi se găseşte în cronica fraţilor observanţi din provincia Ungariei şi Bosniei atribuită 

lui Blasius de Zalka
6
. De asemenea, din scrierile lui Pelbartus mai deducem o serie de 

informaţii: acesta lucra în biblioteca din Buda
7
, vorbea limba maghiară

8
 şi a supravieţuit 

ciumei
9
.   

Îl găsim pe Pelbartus în două contexte intelectuale: Facultatea de arte a Universităţii 

din Cracovia şi infrastructura educaţională franciscană. După ce prezentăm aceste context 

încercăm să arătăm în ce măsură opinia sa despre educaţie, exprimată în capitolul ‚Addiscere’, 

este influenţată de studiile pe care le-a urmat în cadrul Universităţii din Cracovia precum şi de 

apartenenţa acestuia la ramura observantă a ordinului franciscan. De asemenea, această primă 

parte a capitolului prezintă pe scurt mediul intelectual al Budei secolului al XV-lea, discutând 

atât o serie de intelectuali scolastici cât şi curtea umanistă din preajma regelui Matei Corvin. 

Această prezenatare are ca scop să arate cât de departe sunt scrierile lui Pelbartus de mediul 

renascentist şi cum se apropie, în fapt, de scolastica epocii. 

A doua parte a capitolului reprezintă o trecere în revistă a lucrărilor lui Pelbartus de 

Themeswar. Prima dintre lucrările acestuia, Stellarium coronae, a fost publicată în 1483. 

Această carte dedicată Fecioarei Maria a fost scrisă, potrivit mărturiei autorului, fiindcă 

Fecioara l-ar fi salvat pe acesta de ciumă
10

. Lucrarea este organizată în 12 părţi, după cele 12 

                                                           
4
 GĄSIOROWSKI (2004), p. 272. 

5
 GĄSIOROWSKI (2000), p. 53. 

6
 TOLDY (1867), p. 250; p. 253. 

7
 PELBARTUS (1586A), 65ra. 

8
 PELBARTUS (1504), Bestia, II: Specialiter, §32: Sorex vel sorices vulgo patkan (s.n.) discurrunt in tectis et 

domibus (...).  
9
 PELBARTUS (1586A), lib. I, pars 5, art. 1, cap. 3. 

10
 PELBARTUS (1586A), 1r. 



stele care ar fi format coroana Fecioarei aşa cum apare aceasta în Apocalipsa
11

. Fiecare carte 

tratează unul dintre misterele acesteia. De exemplu, cartea a patra abordează imaculata 

concepţie, iar cartea a 12-a enumeră mai multe miracole atribuite Fecioarei. Astfel Stellarium-

ul nu prezintă doar argumente pentru cele mai importante teme legate de aceasta, ci este 

constituită ca o laudă adusă ei.  

Următoarele opere ale lui Pelbartus pot fi incluse sub titlul de Pomerium. Această 

lucrare al cărei nume înseamnă ‚livadă’ cuprinde trei culegeri de predici: De tempore, De 

sanctis şi Quadragesimale. Prima conţine predici model pentru duminicile de peste an, a doua 

predici model dedicate sărbătorilor sfinţilor iar cea din urmă predici dedicate postului 

Paştelui. Aceste culegeri de predici sunt cele mai cunoscute şi cele mai răspândite lucrări ale 

lui Pelbartus de Themeswar. Ele au cunoscut un număr impresionant de ediţii. 

Pe lângă Pomerium acesta a mai scris şi un comentariu al Psalmilor şi celorlalte 

cântece din Biblie. Această lucrare a cunoscut doar trei ediţii. Ea începe cu un accesus ad 

auctores destul de obişnuit pentru literatura comentariilor medievale, asemănător dealtfel 

celui pe care îl găsim în întrebarea a 6-a a prologului Rosarium-ului. 

Ultima lucrare scrisă de către Pelbartus de Themeswar este Rosarium-ul. Acesta a 

cunoscut patru ediţii. Este vorba despre o enciclopedie teologică organizată în patru volume: 

ordinea internă a fiecăruia dintre acestea este alfabetică iar din punct de vedere tematic fiecare 

volum urmează tema corespunzătoare a Cărţii Sentinţelor lui Petrus Lombardus. Astfel, 

primul volum are ca temă Treimea, al doilea creaţia, al treilea Christologia şi al patrulea 

sacramentele. Al patrulea volum este scris de către Oswaldus de Lasko, studentul lui Pelbartus 

de Themeswar şi editorul operelor acestuia. 

 

Capitolul 2: Aureum Sacrae Theologiae Rosarium. Descrierea materială a 

ediţiilor şi prezentarea metodelor de compoziţie 

 

În acest al doilea capitol se găseşte descrierea materială a celor patru ediţii ale 

Rosarium-ului. Scopul acestui demers a fost de a arăta cum ediţia Hagenau 1503-1508 se 

adresează unui alt public decât cele trei edţii mai târzii (Veneţia 1586, Veneţia 1589 şi Brescia 
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 Apoc. 12:1. 



1590). Tot pentru a sublinia acest aspect am comparat lista de titluri a primului volum (aşa 

cum a fost aceasta gândită de Pelbartus însuşi) cu index-ul editorilor veneţieni. Elementele 

evidenţiate de index fac ca lucrarea lui Pelbartus să pară mai curând o lucrare de secol XVI, 

influenţată de mişcările umaniste decât lucrarea unui călugăr franciscan observant de secol 

XV: toate referirile la autori clasici sunt menţionate in index; de asemenea, acesta nu 

subliniază temele teologice şi influenţele scotiste într-un mod care să reflecte adecvat 

conţinutul lucrării.  

Tot în acest capitol realizăm o analiză formală a primului volum al Rosarium-ului, 

încercând să răspundem la următoarele întrebări: este această lucrare o enciclopedie? ce 

înseamnă ordinea alfabetică a acesteia? ce metodă a folosit Pelbartus pentru a compune 

această lucrare? este Rosarium-ul un comentariu sentenţiar?  

Rosarium-ul este o enciclopedie teologică organizată alfabetic şi inspirată de genul 

literar al comentariilor sentenţiare. Acesta nu este atât un comentariu sentenţiar, cât una dintre 

numeroasele lucrări care pornesc de la Sentinţele lui Petrus Lombardus, izvorâte în special din 

mediul ne-universitar. Pelbartus foloseşte metoda compilaţiei. Aceasta, departe de a avea 

sensul peiorativ pe care îl are conceptul astăzi, era considerată una dintre cele mai nobile 

metode de a compune o lucrare, dat fiind repectul pentru autoritate al epocii. 

 

Capitolul 3: Aureum Sacrae Theologiae Rosarium ca operă filosofică 

 

În acest al treilea capitol începem să arătăm influenţa scotistă asupra Prologului 

Rosarium-ului. Primul pas în acest sens este o analiză statistică a surselor pentru aproximativ 

10% din primul volum. Aceasta atestă importanţa şcolii scotiste pentru demersul lui Pelbartus. 

Pe de altă parte această analiză scoate în evidenţă faptul că Pelbartus urmează şi alte orientări 

doctrinare decât cea scotistă. Adâncim acest punct de vedere în subcapitolul în care 

comparăm sursele din Prolog (avem în vedere atât Prolog-ul ‚Ab auro’ cât şi Prologul 

‚Abyssus’) cu acelea întrebuinţate în compunerea capitolului ‚Addiscere’. Sursele sunt foarte 

diferite, după cum este şi tonul celor două intrări.  

Următoarea etapă constă în a arăta în mod explicit cum Pelbartus urmează şcoala 

scotistă în prologul Rosarium-ului. În acest sens prezentăm mai întâi doctrina Doctorului 



Subtil aşa cum reiese aceasta din prologul comentariului său sentenţiar
12

. Apoi enunţăm o 

serie de condiţii necesare pentru ca un autor să poate fi considerat scotist. Pentru a încheia 

printr-o prezentare a soluţiilor pe care Pelbartus le oferă pentru întrebările din Prologul 

‚Abyssus’ şi a felului în care acestea urmează şcoala scotistă. 

Potrivit Doctorului Subtil, doctrina teologică revelată îi este necesară celui aflat pe 

cale în vederea mântuirii. Cunoaşterea teologică la care se poate ajunge prin lumina naturală a 

intelectului nu este suficientă în acest sens. Pentru a lămuri această problemă Scotus lansează 

o ipotetică dispută între filosofi şi teologi. Această dispută lipseşte din textul lui Pelbartus. 

Date fiind metodele lui de compilare putem deduce, din absenţa acestei dispute, că a urmat în 

special un text aparţinând şcolii scotiste şi nu atât textul lui Scotus.   

La întrebarea privind subiectul prim al teologiei Duns Scotus răspunde că acesta este 

Dumnezeu sub aspectul divinităţii, Dumnezeu ca Dumnezeu şi nu sub o raţiune specială. 

Această întrebare îi permite Doctorului Subtil să discute atât conceptul de ‚subiect prim’ cât şi 

distincţia dintre theologia in se şi theologia nostra. Subiectul prim al oricărei ştiinţe este acela 

care conţine în mod virtual toate lucrurile discutate în ştiinţa respectivă. Theologia in se este 

teologia aşa cum se găseşte ea în Dumnezeu. Theologia nostra este teologia în măsura în care 

aceasta este accesibilă intelectului nostru. Tot pentru a răspunde acestei întrebări, în Ordinatio 

este introdusă o nouă distincţie, între teologia adevărurilor contingente şi aceea a adevărurilor 

aboslute. Răspunsul dat de către Scotus acestei întrebări este din perspectiva teologiei în sine. 

A treia parte a Lecturii şi a patra a Ordinatio discută statutul de ştiinţă al teologiei. 

Teologia în sine (cunoaşterea teologică aşa cum se găseşte aceasta în Dumnezeu) este o ştiinţă 

chiar şi atunci când tratează subiecte contingente, întrucât în acest caz certidudinea ei provine 

de la cunoscător şi nu de la obiectul cunoscut. Dar, o ştiinţă de felul acesta, afirmă Scotus, ar 

trebui mai curând numită ‚înţelepciune’ decât ştiinţă. A doua întrebarea a acestei părţi 

stabileşte că teologia este o ştiinţă practică datorită obiectului ei şi nu datorită scopului 

acesteia.  

Înainte de a stabili că prologul Rosarium-ului este de origine scostistă am enumerat o 

serie de criterii generale care ne permit să afirmăm că o descriere a teologiei, similară celei 

din prologul nostru, este sau nu de origine scotistă. Deşi fiecare dintre aceste criterii ar fi slab 

de unul singur, împreună constituie un argument destul de constrângător. Aceste criterii ar fi: 

                                                           
12

 Pentru demersul nostru am urmat în primul rând Lectura, comparând-o şi completând-o pe aceasta cu opiniile 

exprimate în Ordinatio atunci când a fost cazul. 



faptul că autorul afirmă de mai multe ori că îl urmează pe Duns Scotus sau pe membrii şcolii 

scotiste; acesta oferă soluţii care urmează liniile gândirii scotiste; acesta defineşte teologia ca 

dispoziţie practică sau afectivă (dar niciodată ca dispoziţie speculativă), stabileşte o diferenţă 

între theologia in se şi theologia nostra şi reclamă necesitatea unei învăţături revelate pentru 

mântuire. 

Pentru a demonstra că Pelbartus urmează linia de gândire scotistă am adoptat un 

demers în două etape. Mai întâi, în cadrul acestui capitol, am prezentat felul în care soluţiile 

oferite chestiunilor din Prolog atestă apartenenţa la această şcoală, pentru ca în capitolul 

următor să arătăm cum întregul demers introductiv al lui Pelbartus este influenţat de această 

linie de gândire. Prima întrebare a Prologului ‚Abyssus’ este dacă învăţătura teologică este 

necesară pentru mântuire. Din modul în care autorul abordează această întrebare reiese clar că 

este vorba despre învăţătura teologică revelată. Răspunsul va fi că pentru mântuire ne este 

necesară învăţătura teologică revelată, iar cunoaşterea la care ajungem pe cale naturală nu este 

suficientă în acest sens. A doua întrebare, dacă teologia este cea mai nobilă dintre ştiinţe, deşi 

nu este direct preluată din prologul Doctorului Subtil, primeşte un răspuns care aparţine şcolii 

respective, constând într-un lung citat din Franciscus de Meyronnes care să argumenteze în 

favoarea statutui teologiei de a fi cea mai nobilă dintre ştiinţe. Nici întrebarea a treia, dacă 

teologia ar trebui numită mai degrabă ‚înţelepciune’ decât ‚ştiinţă’, a Prologului ‚Abyssus’ nu 

este preluată în mod direct din prologul Doctorului Subtil dar abordează o temă atinsă de către 

Duns Scotus atunci când acesta discută natura de ştiinţă a teologiei. La fel ca Duns Scotus, 

Pelbartus afirmă că, dat fiind caracterul ei excepţional, teologia ar fi mai corect numită 

‚înţelepciune’ decât ştiinţă. A patra întrebare, dacă teologia este cea mai certă dintre ştiinţe, 

primeşte un răspuns pozitiv, pe urmele lui Fraciscus de Meyronnes. A cincea întrebare, în 

completarea primeia afirmă necesitatea unei lumini supranaturale pentru a putea dobândi 

înţelepciunea teologică. A şasea întrebare a prologului este dealtfel singura care îl urmează 

mai curând pe Bonaventura decât pe Doctorul Subtil. Aceasta expune principalele cauze ale 

teologiei pe urmele acestuia. A şaptea întrebare stabileşte că Dumnezeu este subiectul prim al 

teologiei, iar a opta, în care Pelbartus îl urmează în special pe Scotellus, este că teologia este o 

ştiinţă practică. 

 

 

 



Capitolul 4: Pelbartus de Themeswar despre natura teologiei 

 

În acest al patrulea capitol am analizat demersul lui Pelbartus. Am început prin a arăta 

cum primul prolog al lucrării, numit de către noi Prologul ‚Ab auro’ preia tacit o serie de 

exempla din comentariul sentenţial al lui Guillaume de Vaurillon. Acest prolog este gândit ca 

un îndemn spre studiu. Am continuat prin a prezenta în mod detaliat demersul său pentru 

fiecare dintre întrebările Prologului ‚Abyssus’ precum şi pentru definirea conceptului de 

‚abis’. Sensul acestui demers a fost de a arăta până unde merge influenţa scotistă în acest 

prolog. 
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