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SILVIU-CONSTANTIN NEDELCU

L  s-a ocupat atât de publica iile laice, dar în mod 
deosebit de cele religioase. Publica   cenzur  

institu ional , atât din partea cenzorilor de la Departamentul Cultelor cât i de la Direc ia 
General  a Presei i Tip riturilor1.

Cenzorii de la Direc ia General  a Presei i Tip riturilor s-au ghidat dup  principiul c  
 este o maladie care nu poate  , deocamdat , stârpit , ci trebuie tratat  

într-un fel care s -i atenueze în cea mai mare m sur 2.   
În studiul de fa  ne-am oprit aten ia asupra Manualului de Dogmatic  pentru Semi-

nariile Teologice, care a fost publicat în anul 1958 la Editura Institutului Biblic i de Misiune 
Ortodox  din Bucure ti3. 

Am împ r it studiul nostru în trei p r i i anume: 1) Nota Direc iei de Studii din 8 no-
iembrie 1960; 2) Referatul lui Dumitru Dogaru, secretarul general al Departamentului Culte-

Manualul de Dogmatic .

1 Ne-am ocupat pe larg de acest aspect atât în teza noastr  de doctorat, intitulat  
critic i indice bibliogra c, cât i în lucrarea Cenzurarea presei ortodoxe în comunism, publicat  în 2019 la Edi-
tura Eikon din Bucure ti.
2 CRISTIAN VASILE, Biserica Ortodox  Român  în primul deceniu comunist, Editura Curtea Veche, Bucure ti, 2005, 
p. 227.
3 Exemplarul consultat în vederea alc tuirii textului de fa  este unul din biblioteca personal  pe care l-am achizi i-
onat în urm  cu un an dintr-un anticariat din Bucure ti. Spre surprinderea noastr , acest exemplar are o tampil  
a Seminarului Teologic din Bucure ti, atât pe pagina de titlu cât i pe prefa , unde este trecut i nr. de inventar, 
respectiv 9796. Ne punem dou  întreb ri,  re ti, de altfel: 1) cum a putut ajunge un exemplar al Manualului de 
dogmatic  din anul 1958 din Biblioteca Seminarului Teologic din Bucure ti la Anticariat? Cine este bibliotecarul 
care s-a ocupat de casarea acestei c r i? C utând alte c r i, la pu in timp dup  achizi ionarea Manualului de 
Dogmatic , am observat cu stupoare pe site-ul anticariatului respectiv c  mai existau spre vânzare înc  alte 7-8 
exemplare din cartea respectiv .
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Într-o Not  nesemnat  din 8.XI.1960 
a Direc iei de Studii, din cadrul Departa-
mentului Cultelor, este adus  în discu ie 
i problema Manualului de Dogmatic , 

unde se spune c  a 
seminariilor teologice ortodoxe  gureaz  i 

4, unde sunt 
 ale Bisericii 

5. 
De remarcat este faptul c  Manualul de 

Dogmatic  fusese trimis spre publicare înc  
din anul 1956 îns ia de Studii l-a i-
nut în eviden  pân 6. Cei care s-au 
ocupat de lectura manuscrisului, implicit 

Institutul Teologic7 din Bucure ti, pr. Liviu 
Stan 8. Apoi manus-

ia General  a 
Presei pentru, pentru ob inerea bunului de 

9. 
Re inem faptul c  tirajul era insu cient pentru Biseric , îns  prea mare pentru 

Departamentul Cultelor10.
Cu toate acestea, mai departe, în not , sunt exprimate nemul umiri cu privire la lectura-

i s-a contat pe competen a controlului acestora, totu i se constat  c  
au r mas o serie de pasagii confuze sau necorespunz 11. 

În continuare, se spune c  situa ie s-a luat leg tura cu autorii i li s-a atras 
aten 12. Nu este foarte clar aici dac  s-a luat leg tura cu autorii 
Manualului de Dogmatic  sau cu pr. Liviu Stan i cu diaconul N. Nicolaescu, care lucrau la 
Direc ia de Studii, i care se ocupaser  cu lecturarea manuscrisului.

Cert este faptul c  ace tia au fost da i afar  de la Departamentul Cultelor în anul 1959, 
urmând s  lucreze doar la Institutul Teologic din Bucure ti13. Este posibil, de i nu avem ni-
cio dovad  în acest sens, ca i aceast    contribuit la eliminarea lor din schema 

4 Arhivele Na ionale Istorice Centrale (în continuare ANIC), fond Ministerul Cultelor i Artelor. Studii, dosar nr. 
1 bis 2 / 1960, f. 245. 
5 Ibidem, f. 245. De re inut faptul c  în text Biserica Ortodox  este scris  cu litere mici.
6 Ibidem, f. 245.
7 În text apare scris cu litere mici (sic!).
8 Ibidem, f. 245.
9 Ibidem, f. 245.
10 Acest lucru poate   observat mai lesne în cazul revistelor unde însu i Dumitru Dogaru, secretarul general al 
Departamentului Cultelor, a înaintat mai multe referate în acest sens pentru diminuarea tirajelor.
11 Ibidem, f. 245.
12 Ibidem, f. 245.
13 Ibidem, f. 245.
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i pentru o mai bun  p strare a secretului 
i principialit ii în rezolvarea problemelor 

14 (sic!).
Totodat , au fost dispuse anumite m -

suri prin oprirea difuz rii Manualului de 
Dogmatic i pentru încetarea fo-
losirii acestui manual, la cursurile semina-

colar 1960/1961 
 se fac  

dup  lucrarea «Înv tura de credin  
ortodox »15 16.

Din nota respectiv  a m i situa ia 
stocului de c r  datele 
sectorului de editur  i tipogra e al Patriar-
hiei Bisericii Ortodoxe Române17, se g sesc 
nevândute aprox. 2.100 manuale. Cele 900 

18. 
Cel care a întocmit nota vine cu dou  

solu ii în ceea ce prive te exemplarele din 
acest manual de dogmatic :

 urm -1) 
reasc  prin organele sale de teren, felul 
cum sunt depozitate manualele nevândute, 

pentru a se evita eventuala lor înstr 19;
tura ce se va lua de c tre sectorul de editur  al Patriarhiei cu unit ile bise-2) 

rice ti, c rora li s-au livrat manuale, acestea s   e determinate s 20.
Re inem cele dou

nevândute s   e controlate i inute în depozite, iar cele vândute s   e topite. Remarc m to-
tu i c  nu s-a cerut topirea integral  a stocului, de i ar   fost posibil acest lucru, i tip rirea 
unui tiraj nou f r  pasajele respective care au creat atâtea probleme.

Ca o concluzie, cel care a întocmit nota respectiv  a rm  c urile21 de acest 
fel ale cultelor sunt destinate unei folosiri mai îndelungate, este bine ca pe viitor s  se în-
tocmeasc  referate asupra con inutului, care, având rezolu ia conducerii Departamentului 
Cultelor, urmeaz  s  se p 22. 

Acest lucru se obi nuia, a a cum se poate observa i din alte documente ale Direc iei de 
Studii, ceea ce ne face s  credem c  persoana care a întocmit aceast  not  nu era familiar  cu 
lucr rile serviciului de publica ii din cadrul direc iei.  

14 Ibidem, f. 245.
15 Este vorba despre lucrarea Înv tura de credin  cre tin  ortodox , Editura Institutului Biblic i de Misiune 
Ortodox , 1952, 544 p.
16 Ibidem, f. 245-246.
17 În text apare scris cu litere mici.
18 Ibidem, f. 246.
19 Ibidem, f. 246.
20 Ibidem, f. 246.
21 Aici vedem în mod clar c  cel care a întocmit nota, poate chiar eful Direc iei de Studii din cadrul Departamentu-
lui Cultelor, nu avea habar despre publica iile cultelor religioase întrucât nu putea s  fac  distinc ia între o bro ur  
sau o carte, în cazul de fa  un manual pentru seminariile teologice.
22 Ibidem, f. 246.
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gra e al Patriarhiei Române privind eparhiile unde a fost livrat  dogmatica de seminar24.
Sunt men ionate urm toarele eparhii unde se a au exemplarele bro ate:

Episcopia Buz3) 
4) 

Episcopia Timi5) 
6) 

Arhiepiscopia Bucure7) 
Magazinul II (al Arhiepiscopiei Bucure8) 

În total erau 1325 exemplare, iar în magazie (depozit) se mai a au 823 ex.25.
Tot în magazie existau i 14 exemplare legate, documentul  ind semnat de un oarecare 

Popescu26.
În tabelul respectiv apare o eroare i anume: nu este vorba de Episcopia Timi oarei ci 

de Arhiepiscopia Timi oarei i a Caransebe
Caransebe 27.

Dumitru Dogaru a întocmit un Referat în data de 28 noiembrie 1960 cu privire la Nota 
Patriarhului Justinian din 16 noiembrie 196028. Desconsiderarea Patriarhului Justinian de 
c tre Dumitru Dogaru, secretarul general al Departamentului Cultelor de pe lâng  Consiliul 
de Mini tri, poate   observat  chiar de pe prima pagin  a referatului, unde func ia Patriar-
hului Justinian este scris  cu liter  mic . De altfel, tonul în care este redactat întregul docu-
ment este unul ironic, menit s  submineze la  ecare fraz  pozi ia i inten iile Patriarhului 
Justinian.

Patriarhului Justinian se refer  în Nota sa la alegerile de episcopi de la Arad i Roman 
precum i decretul 410/1959 care prevedea scoaterea c lug rilor din m n stiri, motiv pentru 
care acesta a mers în audien  la vice pre edintele Emil Bodn ra , în ziua de 17 noiembrie 
196029.

Nu vom insista asupra aspectelor privitoare la alegerile de episcopi, ci ne vom rezuma 
doar asupra pasajelor unde se vorbe te despre Manualul de Dogmatic  pentru seminariile 
teologice.

Astfel, la pagina 2 din referatul s u, Dumitru Dogaru vorbe te despre cenzurarea Bibliei 
i a c r ilor de ritual, amintind i de manualul de dogmatic  dat ca exemplu de Patriarhul 

Justinian30. Acesta a rm  urm te manualele colilor teologice Patriarhul31 
pare s  se refere la urm torul caz: În anii 1956, 1957 s-a depus spre lectur  în vederea ob i-

23 Aceast  not  este reluat  i la  lele 248-249, f r  a   modi cat textul în vreun fel.
24 Ibidem, f. 247, 250-251.
25 Ibidem, f. 247, 250-251.
26 Ibidem, f. 247, 250-251.
27 Pr. prof. dr. MIRCEA P CURARIU, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. III, edi ia a 3-a, Editura Trinitas, Ia i, 
2008, p. 436. 
28 ANIC, fond Ministerul Cultelor i Artelor, dosar nr. 2/1959-1961, f. 253-261.
29 Ibidem, f. 253.
30 Ibidem, f. 254.
31 În text apare scris cu litere mici (sic!).
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matic . Manualul a fost citit de «consilie-
rii» pe care Ministerul Cultelor îi avea din 
partea Bisericii Ortodoxe32 (Liviu Stan i N. 
Nicolaescu). Ulterior, s-au constatat c  au 
fost l sate unele expresii necorespunz toa-
re. Nu sunt pasagii din dogme. Din aceast  
cauz , în prezent, Departamentul Cultelor 
se opune folosirii manualului i a recoman-
dat s  se dea în locul lui pentru orientarea 
profesorilor,  e scurte teze,  e alte c r i. De 
men ionat c  în timp ce Patriarhul33 cre-
de c  e vorba de un abuz stângist, în alte 
sectoare de Stat aprobarea textului acestui 
manual este considerat  ca o nejusti cat  
îng duin 34.

Nu cunoa tem la ce sectoare ale Statu-
lui se refer , îns  putem b nui c  ar   vorba 
despre Direc ia General  a Presei i Tip ri-
turilor sau, poate, chiar Serviciul Ideologic 
din cadrul C.C. al P.M.R.  

Anexa II la documentul respectiv con-
ine pasajele necorespunz toare la care f -

cea referire atât Dumitru Dogaru35, Secreta-
rul General al Departamentului Cultelor, cât i persoana care întocmise Not  din 8.XI.1960 a 
Direc iei de Studii, din cadrul Departamentului Cultelor36.

A a cum am men ionat anterior, pasajele la care facem referire se reg sesc în Anexa II37 
a Referatului din 28 noiembrie 1960, cu privire la Nota Patriarhului Justinian din 16 noiem-
brie 1960, întocmit de Dumitru Dogaru.

Pentru importan a textului nostru, vom reda integral toate pasajele respective: 
  e religioas . Dar nimeni nu în-1) 

g duie unei culturi s  denatureze faptele, din resentimente v 38;
ine numai forme i categorii constitutive pentru 2) 

lume, ci i idei care reglementeaz  i ordoneaz  activitatea noastr

32 Ibidem.
33 Ibidem.
34 Ibidem, f. 254-255.
35 Ibidem, f. 254-255.
36 ANIC, fond Ministerul Cultelor i Artelor. Studii, dosar nr. 1 bis 2 / 1960, f. 245-246, 248-249.
37 ANIC, fond Ministerul Cultelor i Artelor, dosar nr. 2/1959-1961, f. 264-266. Dintr-o eroare de numerotare  la 
264 este trecut  de dou  ori, numerotarea corect  a  lelor ar   trebuit s   e 264-267.
38 Ibidem, f. 264. Paragraful se g se te în Manualul de Dogmatic , în capitolul 3. Animism i feti ism (pp. 26-29), 
respectiv în Concluzii, la pagina 29.
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zeu39. F r  ele nu am avea nici cuno tin e 
tiin i ce a moral 40 

este r d cina libert 41;
i  lo-3) 

zo i sunt de acord c  spiritul omenesc s-a 
alimentat din aceste dou  izvoare: al tiin-
ei 42;

4) 
Unii oameni de tiin  a rm  c  universul 
reprezentat de tiin  ar   o construc ie 
a min ii noastre (este citat Jan Thibaud, 
n.n.)43. În  zica atomic  i în mecanica un-
delor, structura materiei nu mai e granula-
r , format  din boabe de materie, ci e alc -
tuit  din pachete de energie, este electric , 
deci fotonic 44;

 5) 
este aceasta: dac  ra iunea se opune 
structural credin ei45. De e vorba de credin e 
absurde, da; îns  credin a care nu lezeaz  
ra iunea, nu poate   negat  de ra
Socotim c  problema a câ tigat o indica ie 
de solu ionare prin Pascal, care spune: 

«Ultima sarcin  a ra iunii este s - i dea seama c  exist  o in nitate de lucruri care 
o dep 46;

 ict între tiin  i religie poate izbucni numai atunci când i una 6) 
i alta ar încerca s  se impun  ca unicul tip de gândire i orientare în existen . 

Altfel, con ictul nu este justi cat. tiin a i religia sunt dou  func ii complementare 
ale spiritului nostru, care se unesc în via . Istoria tiin ei ne arat  c  savan ii au 
respectat i au ap rat religia mai totdeauna. Astfel, Descartes, G. Bruno, G. Galilei, 
Kepler47, Lamarck, Dr. N. Paulescu etc. etc. Bacon a spus: «Pu ina tiin  dep rteaz  
de Dumnezeu48; multa tiin  apropie de El49». Concluzii: Spiritul tiin i c d  
omului prevederea i puterea asupra naturii. Cel religios îi d  omenie i st pânire 
de sine. F r  acestea omenirea nu ar   dep it stadiul barbariei. Religia50 a fost 

39 În text apare scris cu litere mici (sic!).
40 În carte este scris Voin a moral  în loc de Via a moral .
41 Ibidem, f. 264. Acest paragraf se a  în capitolul 4. Fiin a Religiei (pp. 30-36), acolo unde se vorbe te despre 
Critica ra iunii practice a  losofului Imanuel Kant. 
42 Ibidem, f. 264.
43 Este omis  urm toarea propozi  structura corpuscular  at  îna-
inte de urm torul paragraf cf. Dogmatica. Manual pentru uzul seminariilor teologice, Editura Institutului Biblic 
i de Misiune Ortodox , Bucure ti, 1958, p. 38.

44 Ibidem, f. 264. Textul, la fel i de la urm toarele trei note, fac parte din capitolul 5. Religia i tiin a (pp. 37-
43).
45 În text apare scris credin ii în loc de credin ei cf. Dogmatica
46 Ibidem, f. 264.
47 În text apare scris Kapler în loc de Kepler, a a cum este corect cf. Dogmatica
48 În text este scris cu litere mici (sic!).
49 Ibidem.
50 În Dogmatica , i 2. 
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adev rul, iar religia ne înva  s 51;
i morala nu se mul umesc s  accepte realitatea, lumea i întâm-7) 

pl rile a tiin  realitatea, în special via a 
omeneasc  sub unghiul valorii, adic  în perspectiva binelui i r ului i mai ales în 
perspectiva axiologic , adic  a lui «cum ar trebui s   e via 52;

zut oameni morali produ i de un sistem de moral  8) 
 lozo c . Numai budismul, confucianismul i stoicismul au izbutit s  creeze tipul 
«în eleptului», îns  i acestea numai atunci când s-au transformat în religii, adic  

53;
9) 54 ul s u ortodox, catolic sau protestant, cre tinismul este 

pentru sute de milioane de f pturi omene ti organul spiritual al marei perechi de aripi 
indispensabile pentru în l area omului, mai presus de el însu i, mai presus de via a 
târâtoare i de orizonturi m rginite, pentru a-l conduce prin r bdare, resemnare i 
speran  pân  la senin tate, pentru a-l ridica mai presus de cuvântare, cur ire i 
bun tate, pân  la devotament i sacri ciu. Totdeauna i pretutindeni, de veacuri, 
îndat  ce aceste aripi au lipsit sau au fost frânte, moravurile publice i private 
au c  de acest spectacol se poate pre ui ceea ce a adus cre tinismul în 
societ ile noastre moderne: pudoarea, blânde ea, onestitatea, credin a i dreptatea 
pe care le-a insu at. Nici ra iunea  loso c , nici cultura artistic  i literar , nici 
chiar onoarea feudal  militar  i cavalereasc , niciun cod, nicio administra ie, 
niciun guvern nu poate s  aduc  aceste servicii. Numai el ne poate opri în loc pe 
priporul fatal, ca s  st vileasc  alunecu ul pe nesim ite, prin care f r  r gaz i cu 
toat  greutatea caracteristic  ei rasa noastr  d  mereu înapoi. B trâna Evanghelie 
este i azi cel mai bun ajutor al instinctului social (Lectur  din H. Taine, din «Revue 

55;
 a nitate între religie i art  este splendid caracterizat  de 10) 

Goethe astfel: «Oamenii sunt numai atât timp productivi în poezie i art , cât sunt 
credincio 56;

 închegarea comunit -11) 
ii omene

ele, dar leg tura lor uni catoare va lipsi, atât timp cât valoarea religioas  nu li se 
adaug  domin  întreaga serie a valorilor. Analiza de mai sus 
ne permite a stabili urm toarea ierarhie a valorilor: 1) valoarea economic , 2) va-
loarea vital , 3) valoarea juridic , 4) valoarea politic , 5) valoarea teoretic , 6) va-
loarea estetic , 7) valoarea moral , 8) valoarea religioas 57;

51 Ibidem, f. 264-264bis. Pentru a face distinc ia între  la 264 i urm toarea, care, dintr-o eroare uman  a fost nu-
merotat  tot 264, vom scrie, pentru a putea face diferen a dintre cele dou :  la 264 i  la 264bis. Aceste paragrafe 
sunt decupate de pe pagina 42 din Dogmatica, i sunt scoase din context lucrurile care nu conveneau din punct de 
vedere ideologic cenzorilor comuni ti.
52 Ibidem, f. 264bis. Acest paragraf face parte din capitolul 6. Religia i Morala (p. 44), la fel i urm toarele dou  
de la paginile 47-48.
53 Ibidem, f. 264bis. Paragraful face parte din Concluzii (p. 47).
54 În text apare o gre eal : este vorba despre pagina 48 i nu de paginile 47-48 cf. Dogmatica
55 Ibidem, f. 264bis. Acest fragment se a  la  nalul capitolului 6. Religie i Moral , i este dat spre lectur  având 
ca titlu Morala cre tin  cf. Dogmatica
56 Ibidem, f. 264bis. Pasajul se reg se te în capitolul 7. Religia i Arta cf. Dogmatica
57 Ibidem, f. 264bis-265. Al doilea pasaj face parte din lucrarea lui Tudor Vianu, Introducere în teoria valorilor, 
cf. Dogmatica
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i alta. Într-însa trebuie s  respect m pe educatoarea omenirii i s -i d m locul 
cuvenit în via a su eteasc . Religia trebuie s   e independent . Adev rul ei are un 

58;
 înv tura Bisericii,  lozo a sau alte sisteme de gândire nu pot 13) 

59;
 reînviem spiritul  lozo ei cre tine, a a cum a fost trasat 14) 

de coala alexandrin  i de marii Capadocieni. Ortodoxia are obliga ia s - i revele-
ze tezaurul s u  lozo 60;

petenie a cre tinilor. Chiar necredincio ii o res-15) 
pect . Sfânta Scriptur  le-a sus inut (cre tinilor, n.n.) i speran a în dreptatea soci-
al  împotriva împil rii. Cele mai multe din crea iile de cultur  european  stau sub 
semnul S 61;

n ri cu spiritul profetic revolu-16) 
ionar, pe care de altfel l-a i cultivat pân  la un oarecare punct. Profetul î i anco-

reaz  via a sa în aceea a poporului i se transform  în vizionarul drept ii i fericirii 
poporului, pe care o traduce în ac iuni de denun are a r ului prezent i de zugr vire 
a binelui viitor. Esen a profetismului este divin -social 62;

pâne te prin cuno tin . Ar   17) 
bine ca omul s  nu uite c  prin cunoa tere se ridic  la perfec iunea dumnezeiasc . 
Omul trebuie s  aib  cuno tin e armonice. Cunoa terea omeneasc  trebuie s  se 
împleteasc  cu cea dumnezeiasc 63;

i necredincio ii au ridicat urm toarele obiec ii împotriva 18) 
providen 64;

rului i fericirii 19) 
omului. Politicul s 65;

20) 66 - Dac  înomenirea67 lui Hristos a fost mai pu in contestat , dumnezei-
rea Sa68 a fost atacat  cu înver unare înainte 69;

58 Ibidem, f. 265. Fragmentul ales face parte din Concluziile la Argumentul istoric de la capitolele 8-12. Dovezi 
ra ionale despre existen a lui Dumnezeu cf. Dogmatica
59 Ibidem, f. 265. Propozi ia se a  în Concluziile la Argumentul teleologic de la capitolele 8-12. Dovezi ra ionale 
despre existen a lui Dumnezeu cf. Dogmatica
60 Ibidem, f. 265. Fraza este din Concluziile capitolului 16. Concep ii contrare înv turii cre tine (evolu ionism, 
deism, panteism, existen ialism) cf. Dogmatica
61 Ibidem, f. 265. Fragmentele sunt alese din Concluziile la capitolul 16. Izvoarele revela iei dumnezeie ti. Sfânta 
Scriptur  cf. Dogmatica
62 Ibidem, f. 265. Acest fragment este punctul 3 din Concluziile de la capitolele 17-18. Criteriile revela iei. Minunile 
i posibilitatea lor cf. Dogmatica

63 Ibidem, f. 265. Pasajul se reg se te la punctul 1 al Concluziilor capitolului 32. Dumnezeu Creatorul. Crearea 
lumii în general cf. Dogmatica
64 Ibidem, f. 265. Propozi ia se g se te în capitolul 40. Realitatea providen ei. Providen a i realitatea omului. 
Problema r ului cf. Dogmatica
65 Ibidem, f. 265. Fraza se a  în capitolul 42. Preg tirea neamului omenesc spre a primi pe r scump r torul 
Iisus Hristos cf. Dogmatica
66 În realitate fragmentul se a  la paginile 213-214 din Dogmatic .
67 În text apare eronat scris omenirea în loc de înomenirea, ceea ce este o colosal  diferen  de ordin dogmatic pe 
care cenzorii comuni ti nu aveau capacitatea intelectual  s  o priceap .  
68 În text apare scris cu litere mici (sic!).
69 Ibidem, f. 266. Propozi ia a fost luat  din capitolul 43. Persoana lui Iisus Hristos. Dovezile despre dumnezeirea 
Mântuitorului Iisus Hristos, bazat  pe înv turile i actele Sale cf. Dogmatica
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ca 21) erica a fost persecutat  de împ ra i, tocmai pentru c  i-a denun at 

70;
 o societate se constituie pe temeiul unui 22) 

m nunchi de convingeri, dintre care cea mai puternic  este convingerea religioas . 
Aceast  arat  c  unitatea oamenilor o realizeaz  credin a care-i o for  în ac iune. 
Credin a este cel mai puternic factor educativ în via a individului i a unui popor, 
c ci educa ia ca i cultura trebuie s  se repete cu  71;

ie cu un aspect temporal23) 72, istoric, pentru c  î i 
are un început, dar nu este un produs al istoriei ci ea îns i creeaz
care tr im noi este denumit  era cre tin , pentru c  cele mai înalte valori spirituale 
sunt de origine cre tin . Avem o cultur  cre tin , care este expresia celor mai înalte 
tendin e ale su etului omenesc. Biserica lupt  pentru cele mai nobile idealuri ale 
omenirii: idealul armoniei i al p cii. Sistemele  lozo ce pun adesea la temelia 
progresului tensiunea între ideologii, între sisteme, contradic ia i distrugerea, iar 
mijloacele pe care unele dintre ele le recomand  nu sunt totdeauna acceptabile. 
Peste aceste concep ii, Biserica înva  c  o singur  lupt  poat  s  înnobileze pe om: 
lupta cu p catul. Aceasta aduce pacea i armonia între oameni73. Cre tinismul a 
predicat iubirea i mila iar nu ura 74;

te c  un nou n scut se poate bucura de 24) 
numele de om, decât atunci când este botezat. Pân  la Botez75, pruncul nu este s -
rutat de nimeni, pentru c  este socotit înc  necurat. Numai dup  Botez76 i dup  ce 
este îmbisericit i dat mamei în bra e, atunci se socote 77;

ii nu are nici r25) 78;

Manualul de Dogmatic  pentru seminariile teologice publicat la Editura Institutului 
Biblic i de Misiune Ortodox , publicat în 1958, a fost adus în discu ie de c tre cenzorii 
comuni ti de la Direc ia de Studii a Departamentului Cultelor i chiar de c tre Secretarul 
General al Departamentului Cultelor, Dumitru Dogaru. Cele 25 de pasaje considerate a   
necorespunz toare i care sc paser  de la lectura manuscrisului Manualului de Dogmatic  
f cut  de angaja ii Departamentului Cultelor, respectiv pr. Liviu Stan i diacon N. Nicolaescu, 
au fost aduse în discu ie la  nalul anului 1960. 

70 Ibidem, f. 266. Textul se a  în capitolul 47. Opera de mântuire realizat  de Domnul. Întreita demnitate a lui 
Hristos cf. Dogmatica
71 Ibidem, f. 266. Fragmentele fac parte din punctul 2 al Concluziilor din capitolul 51. Condi iile mântuirii: credin-
a i faptele bune cf. Dogmatica

72 În text apare scris gre it temporar în loc de temporal, a a cum apare în Dogmatica
73 Din text a fost eliminat  continuarea propozi ci urm rile p
Dogmatica
74 Ibidem, f. 266. Fragmentul face parte Concluziile capitolului 54. Despre Sfânta Biseric  cf. Dogmatica
272.
75 În text cuvântul este scris cu litere mici (sic!). 
76 Ibidem.
77 Ibidem, f. 266. Fragmentul reprezint  Concluziile capitolului 61. Taina Sfântului Botez cf. Dogmatica
305.
78 Ibidem, f. 266. Acesta este punctul 3 din Concluziile de la capitolul 69. Rug ciunea pentru mor i. Combaterea 
înv turii despre purgatoriu cf. Dogmatica
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caPropunerile f cute de persoana care a redactat Nota din 8 noiembrie 1960 a Direc iei 

de Studii prevedeau ca tirajul de 3.000 de exemplare s   e re inut în depozit i/sau trimis la 
topit.

Însu i secretarul general al Departamentului Cultelor, Dumitru Dogaru, s-a implicat în 
aceast  problem  i a propus m suri în acest sens. În Anexa II a referatului acestuia se a  
cele 25 de pasaje considerate de cenzorii comuni ti de la Departamentul Cultelor a   neco-
respunz toare.

Cu excep ia a dou  pasaje (nr. 9 i nr. 19) celelalte nu aduc atingere statului comunist, 
 ind exemple s  sprijine enun urile dogmatice sau chiar concluzii la acestea. 

Nu ne-am propus s  le analiz ie 
cu ideologia atee comunist , de i acest lucru ar   extrem de interesant i din care s-ar putea 
na te un studiu separat.

Cert este c  nu tim în ce m sur  propunerile cenzorilor comuni ti de la Departamen-
tul Cultelor sunt valide, de vreme ce înc  exist  în biblioteci i în anticariate exemplare ale 
Manualului de Dogmatic  pentru uzul seminariilor teologice care au textul integral, nemo-
di cat.

SILVIU-CONSTANTIN NEDELCU, How the Dogmatics textbook for theological seminars was (not) 
censored (Bucharest, 1958)

This study explains how the Dogmatics textbook was published in 1958 in Bucharest, at the Pub-
lishing House of the Biblical and Orthodox Mission Institute. The Department of Cults, through 
the Directorate of Studies, proposed the removal of certain passages considered non-compliant in 
1960, two years after the  rst printing. According to the report prepared by Dumitru Dogaru, the 

proposed solutions was to retain the Dogmatics textbook in the warehouse and to melt the others 
that were sent for sale.

KEYWORDS: Dogmatics textbook, Department of Cults, Censorship, Romanian Orthodox Church, 
Patriarch Justinian
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