30 IUNIE,
SEMNIFICAÞIA ZILEI ÎNVÃÞÃTORILOR,
„cei bogaþi în lipsuri, în îndatoriri
ºi iubiri de moºie”
instirea Apostolilor este atestatã în
Constituþiile
Apostolice:
,,Zilele
Apostolilor, sã le serbeze, cãci ei au fost
învãþãtorii voºtri”. Constituþiile Apostolice (gr.
ǹʌȠȢĲȠȜȚțĮȚ ǻȚĮĲĮȖĮȚ; lat. Constitutiones
Apostolicae) sau Aºezãmintele Sfinþilor Apostoli
sunt o scriere creºtinã din secolul IV ºi se prezintã
ca aparþinînd celor 12 apostoli. Biserica Ortodoxã
le-a inclus printre cãrþile ortodoxe. Primele 6 cãrþi
se bazeazã pe Didascalia Apostolilor (lat.
Didascalia Apostolorum). Cuvîntul apostol
provine din grecescul ĮʌȠıĲȠȜȠȢ, însemnînd
„acela care este trimis”. În contextul creºtin, apostolul se referã la ucenicii care rãspîndesc învãþãtura.
Din primii ani ai creºtinismului, în bisericile
române ortodoxe (ºi în cele române unite cu Roma)
se sãrbãtoreºte în fiecare an de 30 iunie ,,Soborul
Sfinþilor 12 Apostoli”. Redãm din canonul de rugãciune la Soborul Sfinþilor 12 Apostoli: ,,Cei ce sunteþi între apostoli ºi lumii învãþãtori, Stãpînului
tuturor rugaþi-vã sã dãruiascã pace lumii ºi
sufletelor noastre mare milã”. ªi: ,,Cu un glas pe
dumnezeieºtii ucenici ºi Apostolii lui Hristos, care
ne-au tunat nouã cereºtile învãþãturi, grãdinile
credinþei, pe fãcãtorii de bine cei de obºte ai
omenirii ºi mîntuitorii ºi slujitorii Cuvîntului, sã-i
lãudãm”.
Profesorii, educatoarele ºi învãþãtorii din
România s-au simþit onoraþi sã fie serbaþi ºi felicitaþi de ziua apostolilor în fiecare an. ªi an de an, de
chiar ziua apostolilor, li se aduce aminte cã au cea
mai nobilã misiune, pentru care meritã fãcute orice
sacrificii, asumîndu-ºi apostolatul. În 1923, la un
congres al lor þinut în Arad, învãþãtorii au fost
numiþi ,,cei bogaþi în lipsuri, în îndatoriri ºi iubiri
de moºie”.
Nu cunoaºtem altã sãrbãtoare care sã fi dãinuit
la români în calendare atît timp. Ziua Învãþãtorului
a fost atît de împãmîntenitã încît ºi regimul comunist a pãstrat-o la 30 iunie, trecînd însã sub tãcere,
sau nedîndu-ºi seama ºi de semnificaþia ei creºtinã.
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30 iunie a fost aleasã ºi ca datã de ,,naºtere” a
Asociaþiei Generale a Învãþãtorilor din România,
fiindcã aceasta a ales pentru autentificarea statutului sãu la tribunalul Ilfov chiar data de 30 iunie
(1927). Se oficializa atunci manifestarea solidaritãþii între cadrele didactice la nivelul României
Mari – corolar al tradiþiei asociative învãþãtoreºti
începutã la 1869 în diferitele provincii în care
exista ºcoalã româneascã. Mai mult, sediul din
perioada interbelicã al Asociaþiei Generale a
Învãþãtorilor din România a fost ales în Bucureºti
pe chiar strada Sfinþii Apostoli, la nr 14.
Legislativul român a hotãrît în 2007, prin legea
nr. 289, sã se sãrbãtoreascã Ziua Învãþãtorului în 5
iunie. Suntem siguri cã legiuitorul a fost în
necunoºtinþã de cauzã ºi a aprobat aceastã datã la
cererea unora care nu aveau ºtiinþã de existenþa ºi
semnificaþia adevãratei Zilei a Învãþãtorului, aceea
din 30 iunie. Iniþiatorii îºi doreau poate o zi care sã
nu fie dupã încheierea anului ºcolar. Conform
acestei logici s-ar putea, pentru raþiuni de comoditate, sã se legifereze date mai convenabile ºi pentru
Paºte, Crãciun, 1 Decembrie etc. Suntem siguri cã
se va reveni asupra acestei gafe care îºi bate joc,
vorba poetului, ,,de þarã, de strãbuni, de obicei…”.
Vom cere acest lucru domnului Ministru Remus
Pricopie, cu ocazia celui de-al XXXVI-lea congres
al Asociaþiei Generale a Învãþãtorilor din România,
congres pe care, ca în fiecare an, ne-a fãcut onoarea
sã accepte sã îl patroneze. Congresul se va
desfãºura în perioada 20-28 august în SuceavaPutna-Cernãuþi-Iaºi-Chiºinãu-Eforie Sud ºi are loc
sub auspiciile unor deosebite aniversãri:
- 100 de ani de la ,,Marele Congres al Învãþãtorilor Români”, organizat în Bucovina, aflatã atunci
sub austrieci (Suceava, 1914);
- 95 de ani de la înfiinþarea Asociaþiei învãþãtorilor din Chiºinãu, la al II-lea Congres al învãþãtorilor basarabeni (1919);
- 85 de ani de la Congresul Învãþãtorilor
Bucovineni (Cernãuþi, 1929);
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– 80 de ani de la congresul al XXII-lea al
AGIRo de la Iaºi, din 1934, la care participaserã
peste 4000 de învãþãtori;
– 100 de ani de cînd, în 1914, preºedinte AGIRo
devenise Ion Mihalache, ministrul de mai tîrziu;
– 105 ani de cînd suceveanul George Tofan este
ales preºedinte al Asociaþiei Corpului Didactic
Român din Bucovina (1909);
– 510 ani de la moartea lui ªtefan cel Mare ºi
110 ani de la Manifestãrile de la Putna (1904 – sub
stãpînire austro-ungarã), la care au participat
20.000 de români.
Se poate înscrie la acest congres fiecare învãþãtor, educatoare sau profesor doritor, scriind la asociatiainvatatorilor@gmail.com.
În 2014, în judeþul Arad, AGIRo, în parteneriat
cu inspectoratul ºcolar, cu primãria ºi ºcoala din
localitatea Bata, tocmai a sãrbãtorit Ziua Învãþãtorului prin simpozionul ,,Portrete de dascãli”,
ajuns la ediþia a VI-a. Profesorul Doru Bogdan ºi
preºedintele Uniunii Jurnaliºtilor din Banatul

Istoric au girat þinuta ºtiinþificã a lucrãrilor prezentate. Au participat ºi colegi din Serbia care, în anul
ºcolar ce s-a încheiat, au predat pentru prima datã
în istorie ore de limbã românã în Valea Timocului.
Doamna profesoarã Diana ªolkotovici ºi doamna
învãþãtoare Daniþa Vãduvescovici au anunþat ºi
intenþia constituirii unei asociaþii a cadrelor didactice de etnie românã din Serbia de rãsãrit ºi
Voivodina.
În slujba din 30 iunie, în toate bisericile se va
auzi, conform canonului, ruga de a coborî asupra
apostolilor ,,Vãrsare de înþelepciune, lãrgime
inimii ºi limbã binegrãitoare”. La mulþi ani, dragi
colegi cadre didactice!

Viorel DOLHA
Preºedintele Asociaþiei Generale
a Învãþãtorilor din România

Liceul de Fete din Alba Iulia, 1932 (în sala de clasã)
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