
Acum 400 de ani a fondat Gabriel Bethlen Collegium Academicum 
 
 
”Cel mai frumos născut al Transilvaniei” – astfel a denumit rectorul Szász Károly Collegiul 
Bethlen exact acum 200 de ani, la jubileul aniversării a două secole de existență a acestuia. 
 
Nici acum, la aniversarea de 400 de ani nu putem ignora această frumoasă metaforă. Cum s-a 
constituit și pe ce s-a fondat școala lui Gabriel Bethlen? Ce a însemnat la nivel naţional şi 
internaţional ? Ce anume datorăm acestui Colegiu în toată această perioadă parcursă? 
 
Înainte de a răspunde la aceste întrebări, este necesar să elucidăm o serie de informaţii 
eronate diseminate public de-a lungul timpului. 
 
I. Fondarea colegiului de către Gabriel Bethlen reprezintă şi începuturile instituţionalizării 
învăţământului teologic pastoral reformat în Transilvania? 
 
Nu! În perioada modernă timpurie în cadrul Bisericii Reformate din Transilvania preoţii nu 
au fost hirotoniţi pe baza unei diplome şcolare. În îndeplinirea serviciului pastoral trebuiau 
îndeplinite trei condiţii:  
 
1. Prezentarea unei invitaţii din partea unei parohii 
2. Cu acordul şi la recomandarea protopopiatului de care aparţinea parohia se prezentau în 
faţa celui mai important for al eparhiei, Sinodul General. 
3. Parcurgerea cu succes a examinării cunoştinţelor teologice în faţa sinodului. După ce 
examinarea era încununată, tot în faţa sinodului se desfăşura hirotonirea prin punerea mâinii 
– precum se-ntâmplă şi în zilele noastre. 
 
Examinarea sinodului solicita doar cunoştinţele, independent de locul unde candidaţii le-au 
însuşit. 
Începând cu ultima treime a secolului al XVI-lea în Transilvania au funcţionat mai multe 
şcoli reformate cu un nivel înalt de pregătire, unde tinerii cu, chemare puteau să-şi însuşească 
cunoştinţele necesare examinării prealabile hirotonirii (de ex. la: Alba Iulia, Târgu Mureş, 
Aiud, Făgăraş, Deva, Cetatea de Baltă, Şard, etc.).  
Nivelul acestor şcoli însă a oscilat permanent, deoarece profilul spiritual al instituţiei îl 
ofereau rectorii absolvenţi de academii. Însă aceştia erau schimbaţi la fiecare trei ani. Gabriel 
Bethlen, prin înfiinţarea celor trei posturi de profesor a asigurat permanentizarea nivelului 
ridicat al Collegium Academicum. 
 
În concluzie nu a reprezentat începutul  instituţionalizării învăţământului teologic pastoral, 
însă a reprezentat un pas semnificativ în creşterea calităţii în peisajul istoriei învăţământului 
Bisericii Reformate din Transilvania. 
 
Odată cu instituţionalizarea statutului Colegiului Bethlen în a doua jumătate a secolului al 
XVII-lea şi în alte două instituţii de învăţământ, respectiv în colegiile de la Cluj şi Târgu 
Mureş, iar de la începutul secolului al XIX-lea şi la Odorheiu Secuiesc se desfăşura un act 
educaţional de acelaşi nivel, în urma căruia absolvenţii puteau să participe la examinare 
pastorală, premergătoare hirotonirii. 
 
 
 



II. Institutul Teologic Protestant este urmaşul de drept al Collegium Academicum ?  
 
Nu este urmaşul de drept, deoarece în anul 1895 episcopul Szász Domokos – pe lângă 
academia teologică activă în cadrul Colegiului Bethlen – a fondat o altă instituţie la Cluj. La 
Aiud şi după 1895 a continuat pregătirea pastorală, dar în câţiva ani s-a stins din peisajul 
educaţional.  
 
Între Collegium Academicum şi Teologia Reformată din Cluj nu există o continuitate de 
drept, dar în calitate de instituţie de învăţământ teologic îndreptăţit se poate considera şi chiar 
se consideră unul din urmaşii spirituali ai şcolii lui Gabriel Bethlen (la fel cum trebuie să-şi 
însuşească şi moştenirea educaţiei teologice din centrele de la Cluj, Târgu Mureş şi Odorheiu 
Secuiesc). 
 
III. A fost universitate şcoala lui Bethlen?  
 
Nu! După criteriile contemporane universitatea avea 4 facultăţi: filosofie (cele şapte arte 
liberale), teologie, drept şi medicină. La Alba Iulia avem dovezi privind existenţa a primelor 
două facultăţi, nu au fost acordate titluri nici de licenţiat, nici de bacallaureus şi nici de 
doctorat. Dar pentru a fi loiali adevărului istoric nu putem să nu menţionăm şi faptul că, 
prima instituţie de învăţământ considerată ca prima universitate maghiară, respectiv 
Academia de la Nagyszombat (astăzi Trnava/Slovacia) fondată cu sprijinul lui Pázmány Péter 
în 1635, până-n 1667 a funcţionat de asemenea doar cu 2 facultăţi (filosofie şi teologie). 
Astfel că pe teritoriul fostului regat maghiar, atât în partea estică, cât şi în cea vestică întâlnim 
germenii unor structuri asemănătoare, de acelaşi nivel de învăţământ superior, reformate la 
est şi romano-catolice la vest.  
 
Poate motivul cel mai important pentru care structura fondată de Bethlen nu a avut acelaşi 
destin cu cea fondată de Pázmány, a fost invazia tătarilor din 1658. 
 
Despre fondare. 
În luna mai 1622 Dieta Transilvaniei întrunită la Cluj, la solicitarea principelui a dat o 
hotărâre, ca la Cluj în locul fostei mănăstiri papistaşe de pe actuala stradă pe strada Mihail 
Kogălniceanu (fosta Farkas utca) să se înfiinţeze o academie. 
 
Textul Dietei Transilvaniei, mai 1622: 
  
[...] Nos Gabriel dei gratia sacri Romani imperii et Transsylvaniae princeps, partium regni 
Hungariae dominus, Siculo-rum comes ac Opuliae Eatiboriaeque dux, etc. [...] 
 
Articu1i dominorum regnico1arum, trium nationum regni Transsylvanae et partium 
Hungariae eidemsubjectarum, in generalibus eorum comitiis et civitate Colosvar, ad diem 
primum Maii, anno domini millesimo sexcentesimo vigesimo secundo, indictis celebratis 
conc1usi, etc. [...] 
 
Articulus VI. 
 
Communibus votis et suffragiis végezték az statusok, hogy Kolosváratt a régi pápisták puszta 
klastram helyén éppíttessék egy académia, melyben ö felsége bizonyos föprofessorokat 
constituálván, azoknak bizonyos és örökké megállandó proventusokrúl is kegyelmesen 
disponáljon. [...]  



(sursa: Szilágyi, Sándor (1882), Erdélyi Országgyűlési Emlékek VIII. (1621-1629)  
 
Din introducerea textului hotărârii reiese faptul că subiectul abordat era unul personal al 
principelui Gabriel Bethlen. Acesta însă nu a pus în practică prevederea definitivă a hotărârii: 
sediul Collegium Academicum a devenit Alba Iulia şi nu Cluj-Napoca de astăzi. 
 
Clujul din acele vremuri, care îşi trăia perioada de maximă înflorire, conştient de valoarea sa, 
cu cetăţeni educaţi era de departe cea mai potrivită alegere pentru fondarea unei şcoli.  
Însă majoritatea unitariană a oraşului nu a privit cu ochi buni fondarea unei astfel de instituţii: 
au interpretat ca fiind un atac împotriva propriei şcoli din oraş, aflată la un nivel instituţional 
şi educaţional foarte apreciat. 
 
În acest context principele a făcut un compromis şi a înfiinţat instituţia academiei la Alba 
Iulia în fosta mănăstire a dominicanilor. Suprafaţa mănăstirii a completat-o cu o casă 
personală moştenită pe linie paternă. 
 
În această perioadă la Alba Iulia deja funcţiona o şcoală reformată destul de performantă, la 
vârful căreia se aflau doi rector care au studiat în străinătate (În acele vremuri în colegiile 
reformate din Ungaria şi Transilvania preda un rector a cărui activitate a fost susţinută de 
unul sau mai mulţi lectori). 
 
Rectorii, în general, îşi petreceau următorii trei ani după terminarea studiilor la catedră, după 
care urcau în ierarhie pe un post de preot al unei parohii mai bune. Activitatea pedagogică nu 
a fost la vremea respectivă un serviciu pe toată durata vieţii, mai degrabă a fost considerată ca 
o rampă de lansare spre alte posturi.  
 
Gabriel Bethlen a dezvoltat această şcoală într-un colegiu: ridicând numărul rectorilor 
absolvenţi de academie la trei. Ierarhic, peste rectori a numit profesori, care deja practicau de 
o viaţă activitatea pedagogică. Asemenea pedagogi cu un astfel de statut nu au mai activat 
până atunci în nici una din școlile existente la acea vreme în Bazinul Carpatic. (în colegiile de 
la Debrecen și Sárospatak doar după 30 de ani acești dascăli angajați pe viață cu statut de 
profesori vor prelua locul rectorilor). 
 
În clasele superioare elevii/studenții intrau la vârsta de 16 – 20 de ani. În această etapă 
semnau pentru respectarea regumentului școlii (un fel de precursor al contractului de studiu 
din zilele noastre) și îmbrăcau toga. Acest lucru însemna că din acel moment se dedică 
serviciului ecleziastic (preoție sau pedagog) și din acel moment erau considerați ca parte a 
ordinului ecleziastic. 
Modul lor de viață trebuia să se raporteze la legile ecleziastice, în contexte litigioase puteau 
să se pronunțe doar tribunalele ecleziastice. Din rândurile acestori studenți, ajungeau să 
devină dascăli la clasele inferioare, așa numiții praeceptori. Alături de studenții cu togă în 
instituție mai studiau și extraneus-ii (studenții din afară). Aceștia din urmă proveneau de cele 
mai multe ori din rândurile marii nobilimi și a burgheziei, mai târziu mare parte dintre aceștia 
pot fi găsiți desfășurându-și activitatea în instituțiile centrale ale principatului. 
 
Activitatea școlii era susținută și de o tipografie modernă. Aici au fost tipărite manualele, 
materiale didactice complementare (catehisme, cărți în limbi clasice, rezumate teologice mai 
extinse). 
 



Gabriel Bethlen s-a preocupat și de existența unei biblioteci potrivite, care a avut în același 
timp și statutul de bibliotecă princiară. De procurarea cărților s-a ocupat istoricul curții, Bojti 
Veres Gáspár, pe care l-a împuternicit în acest sens, dar la îmbogățirea fondului un rol 
important l-a avut Szenci Molnár Albert, care s-a implicat neobosit și în invitarea 
profesorilor, precum și în formarea imaginii spirituale a școlii. 
 
Perioada de la Alba Iulia (1622–1658) 
Istoria instituției se poate împărți pe două perioade: cea de până la 1658 din Alba Iulia și cea 
începând cu anul 1661 și până-n prezent de la Aiud (cea de-a doua, la rândul ei poate fi 
împărțită în alte cel puțin 6 subperioade – în mare parte purtând amprenta unor distrugeri și 
constrângeri).  
 
Profesorii au fost invitați de către Gabriel Bethlen în Transilvania din centre 
spirituale/intelectuale cu renume din Europa Occidentală. 
 
Cel mai important reprezentant al primului corpul profesoral, sosit în 1622 la Alba Iulia, care 
a predat aproape un an, a fost Martin Opitz, cel pe care contemporanii săi din Germania l-au 
numit poeta Germaniae. Despre al doilea corp profesoral avem doar informații parțiale. A 
treia generație de profesori a sosit la Alba Iulia în anul morții fondatorului (1629): membrul 
cel mai cunoscut a fost Johann Heinrich Alsted (1588–1638), care anterior a fost profesorul 
Colegiul Superior de la Herborn. Ginerele acestuia Johann Heinrich Bisterfeld (1605–1655) a 
predat un sfert de secol la Alba Iulia, multe dintre personalităţile Bisericii Reformate din 
Transilvania considerându-l maestrul lor, cum ar fi Apáczai Csere János, sau 
Vajdaszentiványi János (din Găneşti/judeţul Mureş) preot, primul care a încercat constituirea 
unui presbiterium (consiliu parohial) în Transilvania. 
 
Ultimul profesor al perioadei alba iuliene Isaac Basire (1607–1676), anterior preotul de curte 
al regelui englez Carol I (Stuart). Basire a fost alungat din Anglia în timpul războiului civil. 
Datorită dezbaterilor aprinse avute cu Apáczai Csere János istoriografia, respectiv literatura 
specifică din secolul trecut l-a transformat în exponentul conservatorismului (învechitului).  
În schimb istoriografia contemporană a încercat să nuanţeze această imagine, deoarece 
numeroase iniţiative de perspectivă pot fi legate de numele său. El a iniţiat pentru prima dată 
ideea introducerii înregistrării matricole în cadrul Bisericii Reformate din Transilvania. 
 
Activitatea profesorilor a fost ajutată de către 3-4 rectori absolvenţi de academie. Aceştia s-au 
întors la început de la universitatea din Heidelberg, ulterio de la cele din Ţările de Jos. Printre 
aceştia nume cum ar fi Keresztúri Bíró Pál, Szenci Molnár János sau cel deja pomenit 
anterior Apáczai Csere János. 
 
Registrul matricol de înscrieri la Collegium Academicum din Alba Iulia s-a pierdut, astfel că 
şi despre studenţi aflăm doar din surse secundare. Comparând cu şcoli asemănătoare din 
regat, principat presupunem că în primii 35 de ani au învăţat în clasele superioare un număr 
aproximativ de 800 – 1000 studenţi. 
Dintre aceştia abia 150 îi cunoaştem după nume. Cercetarea carierei studenţilor semnalează 
faptul că cercul de atracţie al Colegiului Bethlen a depăşit cu mult graniţele Transilvaniei şi a 
comunităţii credincioşilor reformaţi. 
 
Cei mai buni absolvenţi ai gimnaziilor evanghelice din Braşov şi Sibiu învăţau pe mai departe 
teologia şi nu în ultimul rând limba maghiară, la Alba Iulia. Poate este pentru prima dtă în 
istorie când fii unor naţiuni de la vest de Transilvania s-au înscris aici: cunoaştem informaţii 



despre mai mulţi studenţi cehi şi polonezi şi germani din Pfalz (Vorbim foarte mult despre 
peregrini transilvăneni, dar iată că există şi peregrini care vor să descopere Transilvania).  
 
Atât reformaţi din Ungaria Superioară (actuala Slovacie), cât şi evanghelici (vorbitori de 
germană şi slovacă) au tocit băncile instituţiei, la fel şi români din Transilvania şi Banat. 
 
”Cel mai frumos născut al Transilvaniei” a crescut şi a depăşit graniţele Transilvaniei, 
transformându-se în far luminator. Cu toate acestea nu şi-a uitat nici instituţia mamă care l-a 
născut: majoritatea studenţilor era reprezentată de reformaţi ardeleni, care în calitate de 
preoţi, dascăli au servit Biserica. 
 
Transformarea, dezvoltarea Collegium Academicum într-o universitate s-a încheiat odată cu 
invazia tătarilor din 1658, cum menţionam şi anterior. O parte din studenţi s-a refugiat la Cluj 
încercând să reorganizeze învăţământul de aici. În 1661, în primii ani ai domniei principelui 
Mihály Apafi – asigurând continuitatea de drept – a transferat instituţia la Aiud.  
În Transilvania greu încercată şi în luptă pentru propria independenţă a trebuit să se renunţe 
pentru o perioadă la proiectele (visele) academice. 
 
Farul luminos s-a transformat în felinar, care – împreună cu instituţiile similare din Cluj, şi 
mai târziu din Târgu Mureş – secole de-a rândul a asigurat completarea intelectualităţii 
reformate transilvănene (şi evanghelice maghiare) cu noi şi noi generaţii. 
 

Fie binecuvântat numele fondatorilor şi a tuturor  
celor care au servit aici în ultimii 400 de ani ! 

 
Ősz Sándor Előd 

mai, 2022 
 


