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Puţine sunt lucrurile ce se mai ştiu despre Petru Rezuş. Până şi studiile care 
încearcă o prezentare a reuşitelor preotului şi filologului lasă o impresie ambi-
guă, de fragmentare. Teologii bănăţeni îl amintesc între profesorii de la 
Academia din Caransebeş, reprezentanţii Facultăţii din Bucureşti îi subliniază 
contribuţia la editarea revistelor Ortodoxia şi Studii Teologice, iar între scriitorii 
bucovineni, Rezuş este pomenit doar pentru colaborarea sa la Bucovina lite-
rară. Viaţa şi personalitatea pr. prof. Petru Rezuş sunt înconjurate de o tăcere 
care pierde şi posibilitatea de a-i înţelege temeinic opera, limitele ei, influenţele 
şi accentele.

Despre tinereţile sale şi anii de studenţie nu există foarte multe informaţii. 
S-a născut în 22 iunie 1913 la Rădăuţi şi a urmat studiile gimnaziale şi liceul 
la colegiul „Eudoxiu Hurmuzachi” din oraş între anii 1920-1931. 1 A absolvit 
Facultatea de Teologie din Cernăuţi în anul 1935 primind calificativul 
«distincţie» 2 şi a studiat literatura la Cernăuţi, fiind licenţiat în anul 1937. În 
perioada 1935-1937 a participat la un curs universitar de limba engleză condus 
de profesoara dr. Irina Balmoş, 3 curs ce îi va permite să obţină mai multe burse 
de studiu în străinătate. Peste concisele date biografice din această perioadă, 
Rezuş lasă să se întrevadă ceva din frământarea sa interioară prin volumul de 
memorii Cătănoaia. 4 Însă, această carte, departe de a fi o reconstituire şi redare 

1  Este atestat ca absolvent în anul 1931 – Petru  Bejenaru, Liceul Teoretic „Eudoxiu Hurmuzachi”. 
Compendiu istoriografic, Iaşi, Editura Bucovina, 1997, p. 146.

2  Prezentarea biografică şi bibliografie selectivă a profesorilor Facultăţii de Teologie şi Institutului 
Teologic de-a lungul existenţei sale de-o sută de ani, în „Studii Teologice”, Bucureşti, seria a II-a, 
anul XXXIV, nr. 1-2/1982, ianuarie-februarie, p. 100.

3  Pr. lect. Ion GLĂJDAR, Părintele Profesor Dr. Petru Rezuş – la vârsta de 75 de ani, în 
„Telegraful Român”, Sibiu, anul 136, nr. 21-22/1988, 1 iunie, p. 2.

4  Volumul Cătănoaia, apărut sub egida editurii Litera din Bucureşti, nu are, însă, o miză pur 
memorialistică, fiind şi o tentativă folcloristică şi literară. Construită sub forma unei colecţii de 
povestiri, cartea vrea să evidenţieze trecutul autorului şi se menţine, în acelaşi timp, într-o expresivitate 
apropiată scriiturii lui Creangă. Povestirile adunate în acest volum sunt în egală parte efort de a 
multiplica stilistic Amintirile din copilărie şi de a recupera realitatea istorică a unei vieţi. Din acest 
punct de vedere, este aproape imposibil să delimitezi precis ce este rememorare şi ce este joc literar 



a vieţii sale, este o înfăţişare a impresiilor acumulate de-a lungul tinereţii de 
Rezuş şi, de aceea, poate juca un rol însemnat abia în conturarea unui portret 
moral al preotului.

Petru Rezuş nu a fost nicicând lipsit de sprijin şi recunoaştere. Student 
fiind, s-a bucurat de susţinere din partea oficialilor Mitropoliei Bucovinei, 
care au ales să îl promoveze şi pentru că se număra printre puţinii rădăuţeni 
ajunşi să-şi desăvârşească studiile la Universitatea din Cernăuţi. Încă din 1935 
a fost numit preşedinte al Societăţii studenţeşti Academia Ortodoxă, fapt ce 
i-a facilitat şi debutul literar în Almanahul Universităţii. 5 A fost acceptat la 
doctorat sub îndrumarea reputatului profesor Vasile Loichiţa, iar în 12 aprilie 
1937 şi-a luat doctoratul în teologie cu distincţia «magna cum laude». A fost 
trimis, apoi, la studii de specializare post-doctorală ca bursier al Mitropoliei. 
A făcut studii post-doctorale în teologie, filozofie şi psihologie din aprilie 
1937, până în august 1938, la Strasbourg, Viena, Cambridge şi Oxford. 6 Prin 
toate eforturile, Rezuş s-a pregătit pentru o carieră didactică, însă, în 1938 i-a 
fost propusă o altfel de custare.

Istoriografia nu pomeneşte în ce context sau datorită căror împrejurări, 
după ce a revenit în ţară de la studiile de specializare, în loc să fie numit pro-
fesor, Rezuş a fost hirotonit prezbiter de mitropolitul Visarion Puiu. Petru 
Rezuş a devenit preot în 9 aprilie 1938, iar cu data de 1 august 7 a fost numit 
capelan la Storojineţ, oraş situat la 20 km de Cernăuţi. Misiunea la care a fost 
chemat Rezuş nu era tocmai uşoară, întrucât Storojineţul se transformase, la 
aceea vreme, într-un centru al mişcării legionare. Nu surprinde că, nemulţumit 
şi poate fi dificil, chiar periculos, să prezinţi personalitatea lui Petru Rezuş în baza acestor texte 
diverse. Judecat din altă perspectivă, marele avantaj biografic al volumului este că povestirile 
cuprinse aici, publicate de autor la aproape şaizeci de ani, sunt o evaluare critică şi diacronică a 
copilăriei şi o selecţie a întâmplărilor pe care Rezuş le consideră emblematice perioadei sale de 
formare. Astfel, de-a lungul a peste o sută cincizeci de pagini sunt relatate o serie de întâlniri prin 
ale căror forţe se impune lui Rezuş o deschidere unică spre lume. Sunt întâlniri care au educat şi au 
conturat personalitatea profesorului de mai târziu, care au devenit argument intim unora din atitudinile 
morale şi reflecţiile ştiinţifice ale lui Rezuş.

Se presupune că pr. prof. Petru Rezuş ar fi pregătit 12 volume de memorialistică (Cf. pr. dr. 
Gheorghe I. DRĂGULIN, Teologii români de seamă din prima jumătate a veacului al XX-lea, în 
„Studii Teologice”, Bucureşti, seria a II-a, anul XLIII, nr. 4/1991, iulie-august, p. 78.), dar, din 
nefericire, acestea nu au văzut lumina tiparului. În 2005, la Casa de Editură Venus din Iaşi, apare, 
sub coordonarea Irinei Apetrei, un alt volum dedicat memoriei lui Petru Rezuş. Cartea apărută în 
2005 doreşte să recupereze şi să redea publicului mediul familial în care profesorul şi-a petrecut 
ultimii ani. De vorbă cu nepoţii redă, însă, foarte puţine pasaje de real beneficiu biografic, fiind, 
mai cu seamă, o neizbutită şi romanţată scriitură despre cum poate fi predată tinerilor istoria, despre 
atitudinea de paşnică înţelepciune cultivată de Rezuş faţă de nepoţii săi şi despre valoarea neegalată 
a iubirii în cadrul familiei.

5  Pr. lect. I. GLĂJDAR, op. cit., p. 2.
6  Prezentarea biografică şi bibliografie…, p. 100.
7  Anuarul Academiei Teologice ortodoxe române din Caransebeş pe anul 1919-1939, Caransebeş, 

Tiparul Tipografiei Diecezane, p. 284.



de parohie şi de situaţia tensionată pe care a trebuit să o gestioneze aici, dar 
şi pentru că îşi dorea o profesie academică, Petru Rezuş a hotărât să părăsească 
Bucovina în toamna anului 1938. Decizia a fost împuternicită şi a câştigat în 
perspective datorită relaţiei sale cu Vasile Loichiţa. Între Petru Rezuş şi Vasile 
Loichiţa a existat o frumoasă legătură de prietenie bazată pe interesul comun 
pentru literatura română şi folclorul naţional, 8 dar şi pe faptul că Loichiţa a 
fost coordonatorul doctoratului lui Rezuş. Această strânsă prietenie a favorizat 
plecarea la Caransebeş a preotului Petru Rezuş, care, având acest scop, în luna 
septembrie şi-a tipărit teza de doctorat, Dezvoltarea dogmatică, la Institutul 
de Arte Grafice Glasul Bucovinei.

Intrarea lui Rezuş în corpul profesoral al Academiei Teologice din Caransebeş 
a fost, cu siguranţă, opera intervenţiilor dogmatistului Vasile Loichiţa. 
Cunoscând îndeaproape situaţia Academiei caransebeşene prin amiciţiile pe 
care şi le consolidase în rândul profesorilor şi a membrilor Consistoriului 
eparhial în timpul şederii la Caransebeş (1907-1923), 9 Loichiţa l-a recomandat 
pe Rezuş episcopului Vasile Lăzărescu, atunci când această propunere avea 
cele mai multe şanse de izbândă. În 1938, când Loichiţa l-a susținut pe Rezuş 
pentru ocuparea unui post de suplinitor, la Academia din Caransebeş, datorită 
pensionării pr. Dimitrie Cioloca, 10 era necesară cooptarea unui nou cadru didac-
tic. Astfel, în 1 septembrie 1938 11 Petru Rezuş şi-a depus cererea pentru supli-
nirea postului de Studiu Noului Testament, iar la 13 septembrie cererea sa a 
fost aprobată şi înaintată Consistoriului diecezan. 12 Din respect pentru Loichiţa 
şi din dorinţa de a-l ajuta pe pr. prof. Petru Rezuş, în 12 octombrie 1938 direc-
torul Academiei, Zeno Munteanu, a renunţat la catedra de Teologie Dogmatică 
şi Apologetică pentru catedra de Noul Testament, oferind lui Rezuş şansa să 
predea disciplina pe care o studiase şi în străinătate. 13 În contextul acestei 
rocade, care a avut loc şi în anii următori 14 până la definitivarea preotului Petru 
Rezuş în post de profesor titular, Rezuş a predat doar Teologie Dogmatică şi 
Apologetică. 15

8  Cf. şi prot. conf. dr. Vasile  Petrica, Institutul teologic diecezan ortodox român Caransebeş 
(1865-1927), Caransebeş, Editura Episcopiei Caransebeşului, 2005, pp. 218-223. Se vehiculează 
opinia că Vasile Loichiţa ar fi lăsat lui Rezuş parte din cercetările sale folcloristice şi din textele 
culese şi că acestea au fost publicate ulterior de Rezuş– p. 221.

9  Cf. pr. prof. dr. Mircea  Pacurariu, Dicţionarul teologilor români, Bucureşti, Editura Univers 
Enciclopedic, 1996, p. 229.

10  Arhiva Episcopiei Caransebeşului (în continuare A.E.C.), Fond bisericesc (III), dosar 
386/1938, nenumerotat.

11  A.E.C., Fond bisericesc (III), dosar 387/1938, nenumerotat.
12  Ibidem.
13  Ibidem. Aprobare cererii lui Zeno Munteanu se face în şedinţa din 15 noiembrie a Consistoriul 

bisericesc – A.E.C., Protocolul senatului bisericesc pe anul 1938, § 74/6996-III-1938.
14  A.E.C., Fond bisericesc (III), dosar 488/1938, nenumerotat.
15  Idem, dosar 261/1944, nenumerotat. Definitivarea se face prin actul 44.437 a Ministerului 

Cultelor din data de 1 decembrie 1944.



Din 1940 i-a fost încredinţată şi catedra de limba latină a Liceului Traian 
Doda – Caransebeş, 16 a fost numit în 1943 şi profesor suplinitor la Şcoala de 
cântăreţi a eparhiei. 17 Tot atunci a devenit bibliotecar al Academiei 18 şi a fost 
hirotesit iconom stavrofor. 19 Mai mult, din 28 iulie 1944 Rezuş a fost numit 
membru al Secţiei bisericeşti a Consistoriului eparhial, 20 lucru ce i-a permis 
să cunoască nemijlocit greutăţile eclesiastice din Banat. Datorită numeroaselor 
funcţiile desemnate lui Rezuş între 1941-1944, preotul a fost suspectat că ar 
fi simpatizat mişcarea legionară şi ar fi intrat, prin această orientare, în cercul 
de apropiaţi al episcopului Veniamin Nistor. 21

Anul 1944 a marcat noi realizări, dar şi diferende. În luna ianuarie Rezuş 
a tipărit, cu ajutorul episcopului Veniamin Nistor, primul număr al revistei 
Altarul Banatului. 22 Publicaţia se dorea a fi emblema teologiei caransebeşene, 
întrucât pentru această zonă a ţării existenţa unei reviste, care să grupeze 
teologii şi profesorii într-un colectiv unic, constituia şansa deschiderii unui 
dialog ştiinţific important. De asemenea, revista trebuia să reliefeze o mişcare 
cultural-spirituală, o atitudine specifică sau cu specific, prin care teologia 
bănăţeană să-şi facă simţită prezenţa. Deşi în 1990 Rezuş se recomandă ca 
promotor al revistei Altarul Banatului, obligat să susţină singur munca de 
redacţie, întrucât profesorii de la Academie nu au agreat ideea unei publicaţii 
universitare, 23 documentar, afirmaţia sa nu poate fi probată. Se cunoaşte doar 
că, în 1944, Altarul Banatului apare sub patronajul Episcopiei Caransebeşului, 
cu sprijinul consilierului cultural Nicolae Cornean, al consilierului Romulus 
Ancuşa şi al profesorului de Teologie practică, pr. Marcu Bănescu.

Pe lângă disensiunile create în mijlocul colectivului profesoral de la 
Academie, primele numere ale Altarului Banatului au provocat şi o polemică 
neaşteptată, de data aceasta cu scriitorul Lucian Blaga. În două articole, 
Prolegomene la o istorie a filosofiei religioase româneşti şi Prot. stav. Dr. 
Dumitru Stăniloae, Petru Rezuş a luat poziţie făţişă împotriva cărţii Religie şi 
Spirit publicate de Lucian Blaga în 1941. Cartea lui Blaga primise în 1942 o 
replică cuminte prin Poziţia domnului Lucian Blaga faţă de creştinism şi 

16  Pr. lect. I.  Glăjdar, Părintele Profesor Dr. Petru Rezuş…, p. 2.
17  A.E.C., Fond bisericesc (III), dosar 44/1944, nenumerotat.
18  Din 5 octombrie 1943 – Idem, dosar 10/1943, nenumerotat. Cf. şi Idem, dosar 11/1944, 

nenumerotat.
19  La 25 aprilie 1943 – Idem, dosar 223/1943, nenumerotat.
20  Idem, dosar 44/1944, nenumerotat.
21  Curios, în egală măsură, la Bucureşti, a fost suspectat în anii 1950 de legături comuniste. 

Niciuna dintre aceste suspiciuni nu sunt dublate de fapte istorice care să fie cunoscute.
22  Cf. şi pr. dr. Florin  Dobrei, Revista teologică „Altarul (Mitropolia) Banatului” (1944-1947; 

1951-2011) – repere monografice, Timişoara, Editura Academiei Române şi Editura Învierea a 
Mitropoliei Banatului, 2013, pp. 9-24.

23  P.  Rezuș, Amintiri din perioada primei serii a revistei «Altarul Banatului»…, p. 114.



ortodoxie a părintelui profesor Dumitru Stăniloae 24 şi riposte numeroase prin 
scrierile lui Grigorie T. Marcu, Nichifor Crainic ş.a., aşa încât Rezuş doar s-a 
afiliat unor poziţii deja formulate. În articolele sale, de atitudine, Petru Rezuş 
a supralicitat, însă, superioritatea ortodoxiei şi a folosit un limbaj tendenţioas 
şi ironic, fără a impune un punct de vedere sau un argument proaspăt în dis-
cuţie. Blaga, afirma în 1944 Petru Rezuş, este un amator al necredinţei şi un 
diletant, orbit de furia creaţiei şi a originalităţii, evadat din cadrele sănătoase 
şi cuminţi, ca altădată Arie, 25 iar revista Saeculum este unul din cele mai triste 
exemple de frondă necredincioasă. 26 Depăşind sentinţele lui Rezuş, ceea ce a 
stârnit împotrivirea persiflantă a lui Blaga a fost textul Prot. stav. Dr. Dumitru 
Stăniloae, unde Petru Rezuş, după ce lăuda răspunsul autorizat al părintelui 
Stăniloae, specifica patetic:

ACeST RăSPunS eSTe ATâT De MAgISTRAL ŞI De hOTăRâTOR, înCâT 
FILOSOFuL ŞI-A MăRTuRISIT OFICIAL RegReTuL TIPăRIRII ACeSTeI nenO-
ROCITe De OPeRe FILOSOFICe.

TeOLOguL ŞI FILOSOFuL DuMITRu STănILOAe înSă, înCă nu ŞI-A SPuS 
uLTIMuL Său CuvânT. eL LuCRă neCOnTenIT ŞI Pune TeMeLII DIn Ce 
în Ce MAI TRAInICe SISTeMuLuI Său PeRSOnAL De gânDIRe.  27

În Sancta simplicitas?, sarcastic pentru că îi era atribuită mărturisirea ofi-
cială, Lucian Blaga anunţa că abia de aici înainte se va retipări nenorocita 
de scriere, spre a fi citită tocmai în cercuri teologice. Cât despre articolul lui 
Rezuş, Blaga îl cataloghează drept un fel de panegiric în înţelesul originar al 
unui discurs de laudă. 28 Lucrurile nu s-a oprit, însă, aici. În acelaşi an, Lucian 
Blaga îl dă pe Rezuş în judecată pentru calomnie la Tribunalul din Caransebeş. 
Din nefericire, dosarul procesului nu se mai păstrează în arhive, dar Petru 
Rezuş povesteşte în 1990 întâmplarea:

FILOSOFuL ŞI-A LăSAT MAI MuLT AvOCATuL Să vORBeASCă, eL «FIInD 
MuT CA O LeBăDă». MăRTuRISInD Că RegReT InCIDenTuL, AM zîMBIT ŞI 
L-AM înTReBAT DACă nu eSTe MuLţuMIT De ATACuL DIReCT «AD 

24  Cf. Dumitru  Stăniloae, Poziţia domnului Lucian Blaga faţă de creştinism şi ortodoxie, ediţie 
îngrijită de Mihai-Petru  Georgescu, Bucureşti, Editura Paideia, 1993. Trebuie precizat că răspunsul 
lui Stăniloae are în vedere şi primul volum al Trilogiei cunoaşterii, Diferenţiale divine, publicat 
pentru prima oară în 1940. Cf. şi Daniel  Oprescu, The Dispute Blaga-Stăniloae as it is mentioned 
in the press of time, în „Text şi discurs religios”, volumul al IV-lea, 2012, [http://www.cntdr.ro/sites/
default/files/c2011/c2011a40.pdf].

25  P.  Rezuș, Prolegomene la o istorie a filosofiei religioase româneşti, în „Altarul Banatului”, 
Caransebeş, anul I, 1944, nr. 1-2/ianuarie-februarie, Tiparul Tipografiei Diecezane, pp. 48, 50 şi53.

26  Idem, Reviste, în „Altarul Banatului”, Caransebeş, anul I, 1944, nr. 1-2/ianuarie-februarie, 
Tiparul Tipografiei Diecezane, p. 84.

27  Idem, Prot. stav. Dr. Dumitru Stăniloae, rectorul Academiei teologice „Andreiane” din Sibiu, 
în „Altarul Banatului”, Caransebeş, anul I, 1944, nr. 1-2/ianuarie-februarie, Tiparul Tipografiei 
Diecezane, p. 68.

28  Lucian  Blaga, Sancta simplicitas?, în „Saeculum”, Sibiu, anul II, 1944, nr. I, p. 87.



PeRSOnAnM» DIn RevISTA SAeCuLuM: SAnCTA SIMPLICITAS? I-AM DeCLA-
RAT Că nu InTenţIOnez Să FAC POLeMICă Cu D-SA, ReCunOSCînD «MeAM 
CuPLA». LuCIAn BLAgA M-A IeRTAT geneROS ŞI A PRIMIT InvITAţIA MeA 
LA MASA De LA POMuL veRDe îMPReună Cu PROCuRORuL DOBRIn.  29

În acelaşi an, 1944, Rezuş a editat Ştiinţa mărturisitoare de Dumnezeu, O 
încercare de filosofie creştină a ştiinţei, cu scopul de a cartografia morala 
ştiinţei sau posibilităţile ei mântuitoare. Întregul text, elaborat de Rezuş după 
procesul cu Blaga, căuta să concureze scrierile ştiinţifice lipsite de fundament 
moral creştin şi critica acid filosofia românească contemporană. Pe lângă 
remarcile mai mult sau mai puţin pertinente la adresa sistemului filosofic 
dezvoltat de Blaga, Rezuş a semnalat, cu neizbutită dorinţă de blândeţe:

DL. LuCIAn BLAgA, CeL PuţIn, S-A DeCLARAT Pe FAţă, Cu TOT Cu 
COnvIngeRI, DeFInIţII ŞI PăReRI, CARe nuMAI De Bun AuguR nu SunT 
PenTRu ORTODOXIe, RAţIOnALIST eXCeSIv ŞI MITOMAn; DL. L. BLAgA 
DISOLvă TOATe DOgMeLe De CReDInţă A CReŞTInISMuLuI în ePRuBeTA 
uneI RAţIunI hOTăRâT înDRePTATă SPRe neCReDInţă ŞI ATeISM.  30

Blaga nu a mai dat curs acestei provocări.
Anii petrecuţi de Petru Rezuş ca profesor la Academia din Caransebeş au 

fost, în pofida unor opinii, 31 şi timpul în care a numărat cele mai frumoase dintre 
realizări sale teologice. Până în 1947 când a părăsit Academia, bănuind desfi-
inţarea ei, Rezuş a tipărit sute de studii şi articole în Foaia Diecezană şi Altarul 
Banatului, dar şi cărţile: Tradiţia dogmatică şi ortodoxă (1939), Aspecte sote-
riologice (1939), Aghiologia ortodoxă (1940), Comunicări dogmatice (1940), 
Despre Duhul Sfânt, Sinteză pnevmatologică (1941), Curs de teologie funda-
mentală (1942), Problematica teologiei fundamentale (1943), Axiologia teologiei 
fundamentale (1943), Ştiinţa mărturisitoare de Dumnezeu, O încercare de filo-
sofie creştină a ştiinţei (1944), Argumente microfizice pentru dovedirea existenţei 
personale a lui Dumnezeu (1944), Introducere în teologia dogmatică (1946) şi 

29  P.  Rezuș, Amintiri din perioada primei serii a revistei «Altarul Banatului»…, p. 114.
30  Idem, Ştiinţa mărturisitoare de Dumnezeu, O încercare de filosofie creştină a ştiinţei, 

Caransebeş, Editura autorului, Tiparul Tipografiei Diecezane, 1944, p. 87.
31  Pr. dr. G. I.  Drăgulin, op. cit., p. 76: „[…] se străduieşte la începuturile sale ştiinţifice să 

transforme o neşansă într-o situaţie de provincialism creator. Doctor în teologie «magna cum laude» 
şi specializat la Strasburg, la Oxford, la Cambridge şi la Viena, el nu reuşeşte să fie utilizat decât 
la catedra de Teologie Dogmatică şi de Teologie fundamentală de la fosta Academie Teologică din 
Caransebeş. Cf. comparativ Lucian MIC, episcopul Caransebeşului, Profesori de seamă ai 
învăţământului teologic din Caransebeş, pioneri ai Teologiei româneşti, în volumul Mărturisire şi 
devenire în episcopia Caransebeşului. Studii de istorie bisericească, Caransebeş – Timișoara, 
Editura Episcopiei Caransebeşului – Editura Mirton, 2010, p. 152. Şi pr. prof. dr. Sorin Cosma, 
Aspecte ale continuităţii învăţământului teologic din Caransebeş, în „Altarul Banatului”, Timişoara, 
anul XXII, seria nouă, nr. 46/2011, pp. 97-106.



Teoria valorilor religioase (1947). El însuşi mărturiseşte: în Banat [...] mi-am 
petrecut cei mai frumoşi ani (şi poate cei mai rodnici) ai tinereţii mele. 32

În 11 martie 1947 Rezuş a cerut de la Consistoriul diecezan un concediu 
de 10 zile pentru a merge la Bucureşti, 33 ca în 22 martie să solicite eliberarea 
cărţii canonice spre mutarea sa în altă eparhie. 34 Plecarea de la Caransebeş a 
însemnat şi îndepărtarea de grupul său de prieteni. Pe lângă Nicolae Cornean, 
cel care i-a urmat la catedra de Dogmatică a Academiei, 35 pr. Marcu Bănescu 
şi Romulus Ancuşa, Rezuş s-a despărţit şi de folcloriştii Lucian Costin şi 
George Cătană, cărora le dedică în 1979 colecţia de basme Făt-frumos cel 
Luminos. Printr-o fericită conjunctură a destinului, Petru Rezuş a avut în 1947 
ocazia să se întoarcă în Bucovina pentru a preda Dogmatica la Universitatea 
din Cernăuţi, mutată cu sediul la Suceava. De la data de 3 aprilie 1947, până 
la 2 decembrie 1948, când învăţământul teologic a suferit o altă reorganizare, 
Petru Rezuş a funcţionat ca profesor şi prodecan al Facultăţii din Suceava, iar 
din 1949, după desfiinţarea Teologiei din Suceava, Petru Rezuş a fost încadrat 
profesor titular la Institutul Teologic de grad Universitar din Bucureşti. 36

La Bucureşti, între anii 1949-1953, Petru Rezuş a fost numit prorector şi 
director de studii al Institutului. Sub conducerea sa, au fost editate manualele 
teologice considerate drept normative şi astăzi, a fost regândită structura cur-
surilor de licenţă şi doctorat, au fost create cursuri de îndrumare pastorală, a 
fost întemeiată revista Ortodoxia, iar revista Studii Teologice a câştigat în 
expresivitate. 37 Funcţia şi preocupările lui Rezuş i-au deschis colaborări nume-
roase, dintre care cea mai cunoscută este ceea cu reputatul canonist Liviu Stan. 
În 1 octombrie 1974 Rezuş s-a retras din învăţământ, prin pensionare şi a 
renunţat la orice contact cu mediul academic teologic bucureştean. Nu ştim 
motivul pentru care a făcut acest gest, nici dacă decizia i-a aparţinut. Contestate 
de unii, cursurile pr. profesor Petru Rezuş au fost apreciate pentru claritatea, 
subtilitatea şi eleganţa exprimărilor, 38 foarte multe din problematicile abordate 
în ele fiind inedite pentru ortodoxia românească şi folositoare Dogmaticilor 
ulterioare. Petru Rezuş este primul autor român care a sintetizat şi tipărit un 
curs de Teologie Fundamentală, a creat un manual de aghiologie, având con-
tribuţii importante şi în bizantinologie, istoria dogmelor şi morală. 39

Din 1974 Petru Rezuş s-a dedicat literaturii, criticii, folclorului şi traduce-
rilor. A publicat romane: Cosiţele doamnei („Roman din vremea lui Ieremia 

32  P.  Rezuș, Teologia ortodoxă contemporană, Timişoara, Editura Mitropoliei Banatului, 1989, p. 9.
33  A.E.C., Fond bisericesc (III), dosar 102/1947, nenumerotat.
34  Idem, dosar 151/1947, nenumerotat. 
35  I.P.S. Nicolae, mitropolitul Banatului, Cuvânt înainte, la P. REZUŞ, Teologia ortodoxă 

contemporană..., p. 6.
36  Prezentarea biografică şi bibliografie selectivă …, p. 100.
37  Pr. lect. I.  Glăjdar, Părintele Profesor Dr. Petru Rezuş…, p. 2.
38  Ibidem, p. 4.
39  Pr. dr. G. I.  Drăgulin, op. cit., p. 77.



Movilă”), Războieni, Dansul şerpilor, Dumbrava roşie; volume pentru copii: 
Făt-Frumos cu tichia de aur (poveşti pentru copii), Frumoasa frumoaselor 
(poveşti pentru copii), Blana ursului din pădure (snoave), Făt-Frumos cel 
luminos (poveşti pentru copii); versuri: Poeme (versuri), La vaduri de vreme 
(versuri), Trecere înaltă (versuri), vama de aur (versuri), Pe aripi (versuri); 
traduceri ale sonetelor lui Shakespeare şi critică literară axată pe operele şi 
viețile lui Ion Creangă şi Mihai Eminescu. Pentru toate aceste realizări a devenit 
din anul 1980 membrul al uniunii Scriitorilor din România şi în anul 1981, 
cu romanul Războieni, a fost laureat al premiului Cântarea României. 40

Fără a avea acces la memoriile sale, este aproape imposibil să conturezi întreaga 
personalitate a preotului şi profesorului Petru Rezuş. Atunci când acesta a încercat 
să se portretizeze în 1973, prin volumul Cătănoaia, a reuşit doar să transmită ceva 
din impresiile acumulate în tinereţe, realităţi care i-au insuflat şi dârzenia. Cătănoaia 
este singurul text în care Rezuş marchează relaţia sa cu oamenii şi cu familia. Aici, 
Rezuş evidenţiază (1) sărăcia în care a crescut, 41 ca justificare a luptei sale de 
rostuire socială, şi (2) incapacitatea sa de a se păstra în bună frăţietate cu rudele 
sale, cu conştiinţa că acest lucru este efectul unui destin fatidic. 42 însingurarea lui 
Rezuş a fost şi starea care a determinat numeroasele sale căutări menite, poate, 
să-i reliefeze singularitatea şi originalitatea. Şi, poate, aceiaşi stare l-a îmboldit pe 
Rezuş să se socotească punte între vremuri şi oglindă a lor.

năDăjDuIeSC Că ACeASTă DezvăLuIRe A STăRII MeLe De SPIRIT, DIn 
TIMPuL SCRIeRII ACeSTOR AMInTIRI De ALTăDATă, vA COnTRIBuI LA un 
SPOR De CunOAŞTeRe nu nuMAI A MeA, CARe SunT DOAR un LIAnT înTRe 
CeeA Ce A FOST ŞI CeeA Ce eSTe, CI ŞI A OAMenILOR DIn TReCuT, ADuŞI, 
AŞA CuM Au TRăIT, în vReMeA nOASTRă, Cu MICILe LOR BuCuRII ŞI Cu 
MARILe LOR neFeRICIRI ŞI neCAzuRI, CARe eRAu FăRă De LeAC ŞI FăRă 
De ALInARe.  43

Petru Rezuş a trecut la cele veşnice la 7 mai 1995 şi a fost înmormântat în 
Bucureşti.

40  Pr. lect. I.  Glăjdar, op. cit., p. 4.
41  P.  Rezuș, Cătănoaia…, p. 119: „Din multe pricini, tata sărăcise, mai vînduse din pământul 

ce-l avea, rămase fără cal şi bea năprasnic, ca să-şi uite amarul. De băut, bea pe datorie, iar mama 
se zbătea să hrănească, aşa cum putea, casa.”

42  Ibidem, p. 157: „ – Mai ai prieteni? / N-am nici unul. Nici cu fraţii, nici cu sora nu 
mă înţeleg… / Aşa ţi-i dat! Tu ţi-ajungi ţie singur şi n-ai nevoie de alţii. Asta-i soarta ta!”

43  P. Rezuș, Cătănoaia…, p. 167.


