
Pr. Prof. univ. dr. Petru rezuş 
- la centenarul naşterii -

Pr. prof. univ. dr. Dumitru Abrudan   

În peisajul spiritualităţii, culturii şi literaturii româneşti se află înscrise nume 
de prestigiu, faţă de care avem datoria de a le acorda cinstirea cuvenită. Readucerea 
lor în actualitate este de bun augur şi pentru întărirea noastră în efortul de a ne 
împlini responsabilitatea de fii ai unui neam din care şi ei au făcut parte.

Un astfel de nume este şi cel al unui om, pilduitor întru toate ale sale, care 
a fost pr. prof.univ.dr. Petru Rezuş, de la a cărui naştere tocmai s-a împlinit un 
secol (n. în 22 iunie 1913, la Rădăuţi).

Înfăptuirile prin care s-a impus posterităţii s-au datorat unei temeinice pre-
gătiri în instituţii de învăţământ universitar de renume precum Facultatea de 
Teologie a Universităţii din Cernăuţi, unde a obţinut titlul de licenţiat, în 1935, 
cu calificativul „Distincţie” şi Facultatea de Filosofie şi Litere, a aceleaşi 
universităţi, frecventată în paralel cu cea de Teologie, la care a obţinut titlul 
de licenţiat numai în 1937. În acelaşi an s-a încununat cu titlul de doctor în 
Teologie, cu calificativul „Magna cum laudae”.

Remarcat de diriguitorii Mitropoliei Bucovinei ca un tânăr teolog ce a 
înregistrat rezultate de excepţie la studii, i s-a acordat o bursă  spre a întreprinde 
un periplu de cercetare în centre universitare europene precum: Strasbourg, 
Oxford, Cambridge şi Viena (sept.1935-apr.1937), apoi din nou la Strasbourg 
(apr.1937-sept.1938).

La întoarcerea în ţară a fost hirotonit preot pentru parohia Storojineţ, unde 
a rămas numai scurtă vreme, întrucât i s-a ivit şansa de a candida la ocuparea 
postului de profesor de Dogmatică şi Teologie fundamentală, de la Academia 
Teologică din Caransebeş. A onorat acel post pe o perioadă de aproape un 
deceniu (l938-1947).

În paralel cu activitatea didactică, de la Academia Teologică, între 1938-
1945 şi-a asumat şi funcţia de profesor suplinitor  de Limba latină, de la Liceul 
„Traian Doda”, din Caransebeş, şi profesor suplinitor de Limba română de la 
Liceul de Fete, din aceeaşi localitate. La primul dintre aceste două licee l-a 
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avut ca elev pe actualul întâistătător al Mitropoliei Banatului – Î.P.S. dr. Nicolae 
Corneanu.

În toate aceste trei instituţii de învăţământ şi-a îndeplinit îndatoririle cu 
dăruire şi competenţă.

Temeinica pregătire teologică şi literar-filosofică şi, nu mai puţin, accesi-
bilitatea la surse bibliogafice precum cele din vestitele centre universitare în 
care a poposit, l-au stimulat în a desfăşura, pe lângă activitatea didactică, şi o 
prodigioasă activitate publicistică, încredinţând tiparului, într-un ritm susţinut, 
volume mai extinse sau broşuri preponderent de cuprins teologic. Menţionăm 
titluri ca acestea:

- Dezvoltarea dogmatică, Cernăuţi, 1938, 141 p.
- Tradiţia dogmatică ortodoxă, Caransebeş, 1939, 307 p. 
- Aspecte soteriologice, Caransebeş, 1939, 48 p.
- Aghiologia ortodoxă, Caransebeş, 1940, 397 p.
- Despre Duhul Sfânt. Sinteză pnevmatologică, Sibiu, 1941, XIII –122 p. 

     - Curs de Teologie Fundammentală, Caransebeş, 1942, 621 p.
- Axiologia Teologiei fundamentale, Caransebeş, 1943, 103 p.
- Problematica Teologiei fundamentale, Caransebeş, 1943, 35 p.
- Argumente micro-fizice pentru dovedirea existenţei personale a lui 

Dumnezeu, Caransebeş, 1944, 32 p.
- Ştiinţa mărturisitoare de Dumnezeu, Caransebeş, 1944, 122 p. 
- Apologeţi bucovineni, Caransebeş, 1944, 16 p.
- Filosofia confesiunilor creştine, Caransebeş, 1944, l5 p.
- Introducere  în Teologia Dogmatică, Ccaransebeş, 1946, 35 p. ( A 

redactat, în 1944, şi patru volume din cursul de Teologie Dogmatică, care au 
rămas însă în manuscris.)

- Dialectica nemuririi, Caransebeş, 1946, 16 p.
- Teoria valorilor religioase, Caransebeş, 1947, 16 p..
Am stărui puţin măcar asupra a două dintre aceste importante scrieri, a 

căror apariţie s-a circumscris în intervalul temporal de numai un deceniu. 
Prima ar fi cea întitulată: „Aghiologia ortodoxă”, cu o extindere de 397 de 

pagini. În introducere, autorul prezintă un „Vocabular aghiologic”, în care 
expilcă semnificaţia termenilor: sfânt, sfinţenie; martir, martiriu; mărturisitor, 
mărturisire. Încheie prin a descrie ritualul canonizării sfinţilor.

Partea I se întitulează „Comuniunea sfinţilor”. Este vorba de comuniunea 
cu Dumnezeu, Părintele luminilor, a sfinţilor întreolaltă şi cu toţi credincioşii, 
în Trupul tainic al lui Hristos, care este Biserica. 

Partea II a cărţii este rezervată „Cultului sfinţilor”. Găsim aici detalii în 
legătură cu venerarea şi invocarea sfinţilor, cu moaştele şi cu icoanele 
sfinţilor. 



Fiecare pagină a volumului inspiră cititorului o stare de bucurie şi pace 
lăuntrică. 

Cea de-a doua scriere pe care dorim a o aduce în atenţie se întitulează: 
„Ştiinţa mărturisitoare de Dumnezeu”. A apărut în 1944, deci într-un moment 
în care se contura instaurarea în ţara noastră a unei ideologii 
ateist-comuniste.

Dacă în prima parte a scrierii, autorul se preocupă de definirea ştiinţei şi 
evidenţierea limitelor cunoaşterii ştiinţifice, în cea de-a doua parte abordează 
problema raporturilor dintre ştiinţă şi credinţă. În două capitole ale acestei 
cărţi prezintă: „Mărturii ale ştiinţei despre Dumnezeu” şi „Mărturisiri de cre-
dinţă ale unor renumiţi savanţi”.

Şi ultima parte a scrierii are de asemenea un titlu sugestiv: „Ştiinţă şi 
morală”. Autorul prezintă aici dovezi incontestabile ale valorii morale a ştiinţei, 
dar şi poziţionări abuzive ale unor reprezentanţi ai ştiinţei, care tăgăduiesc 
datele Revelaţiei, propagând ateismul. 

De remarcat solida fundamentare bibliografică a cărţii. 
Activitatea didactică şi de cercetare teologică a pr. prof. dr.Petru Rezuş, de 

la Caransebeş, s-a încheiat intempestiv în aprilie 1947, când este solicitat să 
preia funcţia de profesor de Teologie fundamentală, de la Facultatea de Teologie  
din Cernăuţi-Suceava. Se cuvine să arătăm aici că, în condiţiile dramatice ale 
anului 1940, când nordul Bucovinei a fost afiliat Ucrainei sovietice, Facultatea 
de Teologie din Cernăuţi s-a refugiat, pentru un an (1940 –1941) la Suceava. 
După o altă perioadă  de patru ani când a revenit la Cernăuţi, se va muta din 
nou la Suceava, unde va funcţiona între 1944-1948.

Pr. prof. dr. Petru Rezuş a îndeplinit, pe lângă funcţia didactică, şi funcţia 
de prodecan al amintitei facultăţi.

S-a nevoit şi în acest scurt interval de timp de numai un an de şedere la 
Suceava şi cu activitatea de cercetare, publicând volumul: „Biserica lui Bogdan 
Vodă din Rădăuţi”, Suceava, 1948, 15 p.

Cum, în 1 aprilie 1948, Facultatea de Teologie  din Cernăuţi-Suceava s-a 
contopit cu cea din Bucureşti, sau după opinia unor cercetători, aceasta a fost 
de fapt desfiinţată (a se vedea Mircea Grigoroviţă, Universitatea din Cernăuţi 
în perioada interbelică, Suceva, 2005, p.79), dascălul pe care îl comemorăm 
ajunge titularul catedrei de Teologie fundamentală de la Institutul Teologic 
Universitar din Bucureşti. A fost şi prorector al Institutului între 1949-1953.

Un sfert de secol s-a dedicat, după sosirea în Bucureşti, slujirii la catedră 
şi altar. S-a pensionat în 1974, la numai 61 de ani, ca urmare a unor presiuni 
exercitate asupra lui.

La lunga listă bibliografică de până la momentul sosirii în capitală, a adăugat 
după acest moment noi titluri, de această dată mai puţin de volume extinse ci 
mai ales de studii şi articole, publicate în reviste de specialitate.Totuşi, numele 



versatului mânuitor al condeiului apare înscris pe încă alte trei volume. Primul: 
„Contribuţii la Istoria oraşului Rădăuţi”, Bucureşti, 1975, 157 p. Al doilea: 
„Teologia ortodoxă contemporană”, Timişoara, 1989, 655 p. Al treilea: 
„Domnul Iisus Hristos”, Editura Eminescu, Bucureşti, 1994, 278 p. Bogăţia 
celui de-al doilea volum ne obligă   să transcriem măcar titlurile celor cinci 
părţi ale cuprinsului.

Partea I: „Religia şi mântuirea”
Partea a II-a: „Dezvoltarea şi împlinirea Revelaţiei divine”.
Partea a III-a: „Domnul nostru Iisus Hristos în Teologia contemporană”
Partea a IV-a: „Dialogul interconfesional şi intrereligios”.
Partea a V-a: „Ortodoxia şi viaţa”.
Şi din această ultimă parte vom aminti câteva titluri, spre a evidenţia impor-

tanţa problemelor abordate. Astfel de titluri sunt: „Răspunderea creştinilor faţă 
de lume”; „Slujirea ca funcţiune esenţială a Bisericii”; „Ortodoxia şi cultura”; 
„Creştinismul şi patriotismul”; „Ecumenism şi actualitate. Coresponsabilitatea 
Bisericilor creştine”.

Aşa cum am precizat mai sus, în această ultimă etapă a activităţii de cercetare 
teologică preponderente au fost studiile, articolele, cronicile, recenziile şi pre-
dicile publicate în periodice precum: „Ortodoxia”, „Studii Teologice”, „Biserica 
Ortodoxă Romănă”, „Glasul Bisericii”, „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, 
„Revista Teologică” de la Sibiu, „Mitropolia Banatului”,”Mitropolia Olteniei”.

Şi în etapa anterioară, a studiilor, la Cernăuţi, şi a activităţii la Caransebeş, 
a publicat studii şi articole în reviste locale precum: „Candela”, de la Cernăuţi, 
„Foaia diecezană” şi „Altarul Banatului”, de la Caransebeş. A fost chiar redactor 
şef la „Altarul Banatului” (etapa 1944-1947). A făcut de asemenea parte din 
colectivul redacţional al revistelor patriarhale „Studii Teologice” şi „Ortodoxia”. 
Numele său a apărut şi în reviste literare precum: „Luceafărul” (Bucureşti), 
„Ramuri” (Iaşi, Bucureşti), „Cronica” (Timişoara), etc.

Numărul materialelor publicate în revistele menţionate depăşeşte cifra 300. 
O astfel de cifră anulează practic posibilitatea de a reda aici o listă completă  
a acestor studii.Vom menţiona ca atare doar domeniile cărora aparţin. Astfel, 
cele mai multe aparţin Teologiei Fundamentale şi Dogmaticii, domenii în care 
autorul s-a specializat.Urmează cele din domeniile Istoriei Religiilor, Moralei, 
Pastoralei, Liturgicii, Istoriei Artelor, Istoriei Bisericii Române, Istoriei 
Bisericii Universale şi Omileticii. Sub raport calitativ, toate aceste materiale 
cu caracter publicistic, se înscriu în ordine firească după cele publicate în 
volum. Dubla pregătire academică de teolog şi om de litere se reflectă atât în 
ce priveşte bogăţia fondului cât şi în caracterul elevat al formei. Ca exempli-
ficare am menţiona ca pilduitoare pentru fond şi formă doar trei dintre aceste 
studii. Primul se întitulează: „Istoricitatea Mântuitorului”, publicat în   rev. 
„Studii Teologice”, nr.3-4/1957, pp.177-199. Al doilea, în strânsă legătură cu 



primul, se întitulează: „Domnul nostru Iisus Hristos în Teologia contemporană”, 
apărut în „Mitropolia Moldovei  şi Sucevei”, nr.5-6/l965. Al treilea, întitulat: 
„Originalitatea creştinismului”, apărut în „Ortodoxia”, nr. 4/1959, pp. 518-534. 
Sunt trei contribuţii de evidenţiere a adevărului absolut, ce stă la temelia cre-
dinţei creştine, adevăr întruchipat în persoana Fiului lui Dumnezeu întrupat.

Licenţiat şi al Facultăţii de Filosofie şi Litere, pr. prof. dr. Petru Rezuş a lăsat 
o moştenire considerabilă şi în aceste domenii. S-a afirmat deopotrivă ca folclorist, 
nuvelist, poet, romancier şi critic literar. În baza unor contribuţii meritorii în toate 
aceste compartimente ale literaturii a fost ales, în 1980, membru al  Uniunii 
Scriitorilor. Fiind vorba de un moment comemorativ, se cuvine să procedăm în 
acelaşi fel şi în planul creţiilor sale literare, cum am procedat cu cele de cuprins 
teologic. Respectând şi aici ordinea cronologică, vom arăta că încă pe când activa 
la Caransebeş, a realizat o culegere de „Poveşti şi cântece populare bănăţene”, 
care a rămas însă în manuscris. Şi-a reactivat ulterior preocupările folclorice publi-
când, în edituri de stat consacrate precum: Minerva, Cartea Românească, Ion 
Creangă, Litera, Facla, M. Eminescu, Militară, volume ca acestea:

- Făt-Frumos cel luminos, Timişoara, 1979, 170 p.
- Făt-Frumos cu tichia de aur. Basme prelucrate împreună cu Dumitru 

Lazăr, Bucureşti, 1971, 58 p.
- Dochiţa împărătiţa.Basme şi poezii populare din Tara de Sus, Bucureşti, 

1972, 173 p.
- Frumoasa frumoaselor (Proverbe şi zicători culese din Banat), 

Bucureşti, 1973, 59 p.
- Dacă poţi râde,să râzi, Timişoara, 1974, 173 p.
- Cătănoaia, Bucureşti, 1975, 162 p.
- Blana ursului din pădure, Bucureşti, 1976, 56 p.
Tot în acest cadru, al creaţiei populare, a îngrijit şi prefaţat un volum de 

„Poveşti, poezii şi cimilituri populare”, al vestitului său dascăl, Leca Morariu, 
de la Facultatea de Filosofie şi Litere, a Universităţii din Cernăuţi.

În calitate de poet, pr. prof. dr. Petru Rezuş şi-a înscris numele şi pe urmă-
toarele cinci volume în versuri :

- Poeme, Bucureşti, l973, 134 p.
- La vaduri de vreme, Bucureşti, 1974, 167 p.
- Trecere înaltă, Bucureşti, 1976,1003 p.
- Vama de aur, Bucureşti, 1977, 14o p.
- Pe aripi.Versuri, Bucureşti, 1987, 174 p.
Ca nuvelist şi romancier a publicat următoarele volume :
- Sub umbra sfinxului, Ontario, 1975.
- Cosiţele Doamnei, Bucureşti,1979, 230 p.
- Războieni, Bucureşti, 1980, 220 p.
- Dansul şerpilor, Bucureşti, 1981, 220 p.



- Dumbrava Roşie, Bucureşti, 1984, 221 p.
A publicat şi trei volume  de Critică şi Istorie literară:
- Pe urmele lui Ion Creangă, Bucureşti, 1977, 200 p.
- Ion Creangă. Mit şi adevăr, Bucureşti, 1981, XVIII –372 p.
- Mihai Eminescu, Bucureşti, 1983, 574 p.
Un apropiat ucenic al său şi de acum vrednicul de pomenire preot Ioan 

Glăjar, fost lector la Institutul Teologic Universitar din Sibiu şi preot paroh la 
Ucea de Jos, Protopopiatul Făgăraş, face referire, într-un articol publicat în 
„Telegraful Român”, nr. 25-28/1996, la un an de la mutarea în veşnicie a pr. 
prof. univ. dr. Petru Rezuş, la un însemnat număr de scrieri, mai ales din 
domeniile literaturii, istoriei şi memorialisticii, care au rămas în manuscris, la 
momentul  mutării în veşnicie a autorului lor. „Aceste manuscrise, scrie autorul 
articolului, impresionează prin numărul lor şi mai ales prin bogăţia 
cuprinsului”.

Prin toate aceste contribuţii în plan teologic şi literar, pr. prof. dr. Petru 
Rezuş şi-a dobândit un loc binemeritat în pleiada teologilor şi cărturarilor 
iluştri ai neamului nostru.

Generaţiile de slujitori ai altarului, la formarea cărora şi-a adus contribuţia, 
îl vor păstra în memorie, cu recunoştinţă. Moştenirea teologic-literară pe care 
a transmis-o îl face vrednic de recunoştinţa şi cinstirea noastră, a tuturor.

Veşnică să-i fie pomenirea !
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