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Abstract: One of the most important concerns of the first bishop of Caransebeş,
Ioan Popasu (1865-1889), was the foundation of a printer supposed to spread in his diocese
Church decisions and to disseminate between the faithful Romanian lay culture. The
foundation event took place in 1885 and it meant the beginning of a beautiful activity of the
Church for the spiritual and cultural formation of the people from Banat. The bishops of
Caransebeş, priests and laymen from the area had a great contribution at the good work of the
printer, which has prepared and formed a true national conscience. Also, it must not be
forgiven the ones that have daily worked there, the administrators of the printer and of the
Diocesan Book Store, that have become, through their social work, very important people for
Banat history.
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Biserica Ortodoxã Românã a reprezentat pentru devenirea istoricã
a românilor o instituţie cu puternice valenţe. Ierarhii şi preoţii,
reprezentanţii clerici ai Bisericii, au luptat permanent pentru ridicarea
religioasã şi culturalã a românilor. În Banat şi Transilvania, datoritã
specificitãţilor istorice locale, clericii s-au implicat mai activ în sprijinirea
aspiraţiilor de libertate şi unitate prin menţinerea unei conştiinţe
naţionale şi a unui progres cultural. Tiparul a fost una din cele mai
puternice arme pentru atingerea acestor scopuri şi de aceea, în a doua
jumãtate a secolului al XIX-lea, centrele eparhiale de la Sibiu, Arad şi
Caransebeş nu au precupeţit niciun efort pentru a întemeia centre
tipografice.
La Caransebeş, episcopul Ioan Popasu (1865-1889), restauratorul
vechiului scaun episcopal din Banat, deşi s-a confruntat cu greutãţile
începutului, a reuşit sã gãseascã mereu resurse pentru a întemeia noi
instituţii de culturã. Dupã 20 de ani de pãstorire cu realizãri bisericeşti şi
şcolare fãrã egal, în anul 1885 a reuşit sã porneascã şi o activitatea
tipograficã şi de distribuţie a materialelor editate. 1 Scopul declarat al

Detalii la: Petru Cãlin, Tiparul românesc diecezan din Caransebeş, 1885-1918, volum I,
Reşiţa, Editura Banatica, 1996, pp. 5-24.
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episcopului era ca tiparul sã rãspândeascã „sciinţele şi prin dânsele cultura,
luminarea, religiozitatea şi moralitatea la toţi fiii diecesei”.2
Tipografia şi Librãria Diecezanã din Caransebeş (1886-1918),
susţinute cu dãruire şi de ceilalţi episcopi ai Caransebeşului, Nicolae
Popea (1889-1908) şi Miron Cristea (1910-1920), au avut un rol însemnat
în viaţa societãţii bãnãţene de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul
secolului al XX-lea mai ales în promovarea culturii, a istoriei şi a valorilor
naţionale. Tocmai de aceea putem afirma cã rolul acestei instituţii în
evenimentul de la 1 decembrie 1918 a fost unul major. Oamenii cei mai
apropiaţi de tipãrirea şi rãspândirea cãrţilor au fost administratorii
stabilimentului, poate prea puţin pomeniţi de scrierile care evidenţiazã
activitatea tipograficã din Banat.
În cele ce urmeazã, ca un act de pro-memorie vom prezenta, pe
scurt, administratorii Tipografiei şi Librãriei Diecezane din Caransebeş
de la începuturi şi pânã la Marea Unire.
Ilie Moacã (1834-1906)
Ilie Moacã a fost administrator al Tipografiei şi Librãriei Diecezane
între anii 1886-1887. S-a nãscut în Eşelniţa, a terminat şcoala
Regimentului de Graniţã din Caransebeş (înfiinţatã în anul 1807) şi a fost
încorporat în anul 1853 în Regimentul nr. 13 din Caransebeş. În anul
1859 a ajuns cadet-sergent-major, iar în 4 octombrie a aceluiaşi an a fost
avansat la gradul de sublocotenent cl. II. Cu acest grad a luptat în
rãzboiul cu Prusia din anul 1866, ca membru al batalionului 1 din
Regimentul Româno-Bãnãţean nr. 13, alãturi de cãpitanul Pavel Liofariu
din Prigor şi Nestor Cetil din Mehadia.3 A fost rãnit în rãzboi şi nevoit
sã se pensioneze în anul 1867. Fiind foarte tânãr s-a angajat la Episcopia
Caransebeşului unde a primit misiunea de cancelist. 4 Din 1 septembrie
1886, Ilie Moacã a fost numit în funcţia de administrator al Tipografiei şi
Librãriei (dupã o scurtã perioadã de interimat a lui Traian Bârzu).
Deoarece postul de administrator era solicitant, acesta trebuind sã fie
permanent în librãrie, de la deschidere pânã la ora închiderii, lucru pe
care nu putea sã-l îndeplineascã din pricina invaliditãţii de rãzboi, în
şedinţa din 20/31 decembrie 1886 Consistoriul Diecezan a decis sã-i
Arhiva Episcopiei Caransebeşului (în continuare A. E. C.), Fond Bisericesc (III), dosar
nr. 990/1885, nenumerotat.
3 Cornel Corneanu, ,,Trecute vieţi în graniţa bãnãţeanã”, în Luceafãrul, an VII, 1941, pp.
18-19.
4 Ibidem..
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redea postul de cancelist diecezan, cu salariul pe care l-a avut anterior, iar
,,pentru serviciile credincioase prestate în calitate de administrator al tipografiei şi
librãriei diecesane i se asigure din casa acestor stabilimente drept remuneraţiune 50
fl.”.5 Ilie Moacã şi-a închinat 30 de ani din viaţã Consistoriului Diecezan,
în calitate de cancelist I, aşa cum a fãcut-o şi fiul acestuia, Aurel Moacã.
Şi-a gãsit sfârşitul în 23 iulie 1906, şi a fost înmormântat la Caransebeş cu
onoruri militare.6
Ioan Linţu (1855-1929)7
Locotenentul Ioan Linţu, originar din Goleţ, a condus 22 ani
exactorul diecezan, iar Tipografia şi Librãria Diecezanã între anii 18871896. În şedinţa extraordinarã a Consistoriului Diecezan din 3 ianuarie
1887 Ioan Linţu a fost numit administrator al Tipografiei şi Librãriei:
„Prin aceasta venim a te denumi de definitiv în postul de esactor diecezan ce l-ai
ocupat pânã aici în mod provizoriu cu un salariu anual de 600 fl…. Pe lângã
agendele esactorului sã porţi şi agendele administratorului tipografiei şi librãriei
diecezane: adicã socotelile şi corespondenţa pe lângã o remuneraţiune de 120 fl.”. 8
Ioan Linţu a fost luptãtor pentru drepturile românilor, în aceastã
perioadã, când tendinţele de deznaţionalizare erau tot mai evidente. În
prejma Memorand-ului, a corespondat cu Eugen Brote, într-o scrisoare
din 10 mai 1892 înştiinţându-l cã şi el vrea sã facã parte din delegaţia care
va duce memorandul la Viena.9 Într-o altã scrisoare descrie greutãţile pe
care le întâmpinã de când s-a aflat cã doreşte sã facã parte din delegaţia
care va merge la curte: „…nu se mai sfârşesc ameninţãrile contra mea… de un
timp nu mai arde lumina înaintea casei mele, lampa electricã, ci e opritã, cã o
mulţime de intimidãri se comite în contra mea în întunericul nopţii. Mi se ameninţã
cã casa unde locuiesc va fi aruncatã în aer cu dinamita”. În continuare îşi pune
problema dacã în calitatea sa de locotenent cesaro-regesc îi este permis sã
participe ca delegat, deoarece: ,,toatã lumea de aici zice cã asta nu e e rugare ci
demonstraţiune contra coroanei şi a statului, şi la aşa ceva mie ca oficer nu mi-e
permis, aşa zic toţi oficierii în pensie. Ce sã facem, e greu a fi şi oficer bun şi român
bun şi patriot bun şi librãria sã meargã bine. Şti d-ta cã de când se ştie cã merg şi eu

A. E. C., Fond Economic (V), dosar nr. 26/1887, nenumerotat.
,,Ilie Moacã”, în Foaia Diecezanã, numãr 31, 30 iulie, 1906, p. 5.
7 Foaia Diecezanã, numãr 47, 24 noiembrie, 1929, p. 6.
8 A. E. C., Fond Economic (V), dosar nr. 26/1895, nenumerotat.
9 Constantin Brãtescu, Biserica strãmoşeascã din Banatul de sud şi contribuţia sa la Fãurirea
României Mari (1867-1918), Caransebeş, Editura Dalami, 2007, p. 39, 97.
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în deputãţie nu e cam cercetatã librãria? Apoi şi inteligenţa noastrã afarã de câţiva e
foarte rezervatã”.10
Acesta a luptat cu curaj şi pentru afirmarea limbii române. Între el
şi Constantin Burdia, primarul filo-maghiar al Caransebeşului, a izbucnit
un conflict în 1896, în urma cãruia Ioan Linţu a primit douã amenzi, de
25 fl., respectiv 50 fl., pentru transgresiune împotriva ordinii publice.
Deoarece s-a simţit nedreptãţit, a fãcut recurs, în care, mai mult decât
interesele personale, a apãrat limba româneascã: „toate recursele mele le-am
fãcut în limba româneascã şi trimiţându-mi-se sentinţa de la oficiul de vice-comite
redigiatã în limba maghiarã am refuzat primirea, cerând ca sã mi se estradee
redigiatã româneşte. Aceastã cerere şi legalã şi justã nu s-a luat în considerare, ci au
venit 2 poliţişti în cancelaria mea şi lãsând sentinţa scrisã în limba maghiarã pe
masã…”. 11 În aceste condiţii, Ioan Linţu nu a cedat, ci s-a adresat
Ministerului de Interne: „Nepricepând limba maghiarã n-am primit actul
susnumit, ci trimieţându-l îndãrãt, m-am rugat ca conform §§ lor 6, 21 şi 23 ai art.
de lege XLIV din 1868 şi conform statutului magistrual care statoreşte limba
românã şi cea germanã ca limbã protocolarã pentru magistratul din loc, sã mi se
estrãdee în limba maternã adicã în limba românã (…) drept aceea rog pe Înalt
Ministeriu reg. Ung. De Interne cu respectul cuvenit ca sã dispuneţi graţios
înmânarea susnumitului act oficios, redigiat în limba mea maternã ca sã pot face paşii
necesari întru apãrarea mea în timpul prescris de lege”.12
Din cauza activitãţii sale naţionale, în 1896 este nevoit sã-şi dea
demisia din funcţia de administrator al Tipografei şi Librãriei Diecezane.
În cererea de demisie, Ion Linţu precizeazã: „persoana mea sã fie în urma
ţinutei mele politice o pedicã pentru rentabilitatea şi desvoltarea tipografiei şi librãriei
diecesane”.13
Traian Bârzu (1857-1942)14
Traian Bârzu s-a nãscut în comuna Bacamezeu (Arad) în anul
1857. A urmat cursurile Şcolii elementare din localitate, apoi Şcoala
medie în Bichişciaba şi Seghedin. A fost bursierul familie Mocioni, apoi
notar, la epitropia fondurilor comune din Arad. În 1884 a fost chemat de
Ioan Popasu la Caransebeş, unde a ocupat funcţia de referent al senatului

Ibidem, p. 39, 102.
,,Corespondenţã”, în Dreptatea, an III, numãr 169, 31 iulie/12 august, 1896, p. 2.
12 Ibidem.
13 A. E. C., Fond Economic (V), dosar nr. 26/1895, nenumerotat.
14 Foaia Diecezanã, numãr 11, 15 martie, 1942, p. 6.
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epitropesc, avansând apoi asesor consistorial al aceluiaşi senat.15 A fost
deputat sinodal între 1885-1887, 1891-1905, iar deputat congresual între
1894-1905. 16 A fost colaborator la ,,Foaia Diecezanã” şi ,,Biserica şi
Şcoala”. La Tipografia Diecezanã i-au apãrut 4 cãrţi: Cugetãri asupra
crescerei omului, 1887, 54 p.; Recepte contra sãrãciei, 1889, 5 p.; Instrucţiune
practicã despre purtarea socoţilor şi administrarea averilor bisericesci, pentru preoţii,
învãţãtorii, epitropii parohiali şi pentru elevii institutelor teologice şi pedagogice, 1891,
77 p.; Epistoale deschise in causa înfiinţãrii fondurilor preoţesci de dotaţiune, 1894,
40 p.
Traian Bârzu a preluat conducerea Tipografiei şi a Librãriei
Diecezane la 1 martie 1897. 17 Dupã ocuparea postului de administrator,
Traian Bârzu a venit cu o serie de propuneri: spaţiul alocat librãriei şi
tipografiei sã se mãreascã deoarece au crescut afacerile; librarul şi
tipograful sã primeascã la sfârşit de an un procent din venitul tipografiei
şi librãriei, astfel aceştia fiind interesaţi ca venitul stabilimentului sã fie cât
mai mare.18 Tot la sugestia lui, care propune asigurarea tuturor clãdirilor
bisericeşti, şcolare, parohiale şi a personalului diecezan prin intermediul
Librãriei Diecezane, la Caransebeş s-a deschis o agenţie a bãncii de
asigurare ,,Transilvania”, care avea sediul central la Sibiu.19
În 27 noiembrie 1903 au apãrut de sub teascurile Tipografiei
Diecezane douã piese muzicale patriotice, armonizate de Ion Vidu,
,,Marşul lui Iancu” şi ,,Haideţi, fraţi!”, piese care vor deveni pretextul
unui proces. Ion Vidu este învinuit cã instigã la revoltã prin conţinutul
,,subversiv” al textelor celor douã cântece. În acest proces politic sunt
implicaţi şi George Imbronovici, conducãtorul tehnic al tipografiei, care
primeşte o amendã de 20 coroane, şi Traian Bârzu, administrator. Cei doi
sunt acuzaţi cã n-au trimis cele douã tipãrituri procuraturii din Timişoara,
spre a fi aprobate. Cele douã partituri au fost confiscate din librãrie în
aceeaşi zi în care au fost puse în vânzare. Spiridon Şandru, cel care îi
urmeazã lui Traian Bârzu la conducerea tipografiei şi librãriei, raporteazã
Consistoriului Diecezan cã nu se poate dovedi dacã au fost trimise sau
nu, deoarece: ,,Esemplarele obligate din tipãriturile de pe luna Novembre 1903 sau trmis procuraturei din Timişoara la 1 Decembre 1903, dupã cum aratã libelul
postal. Se observã cã la procuraturã se substern tipãriturile de pe fiecare lunã fãrã
Andrei Ghidiu, Iosif Bãlan, Monografia oraşului Caransebeş, Timişoara, 2000, pp. 164165.
16 Petru Cãlin, Tiparul românesc diecezan din Caransebeş, 1885-1918, volum I, p. 152.
17 A. E. C., Fond Economic (V), dosar nr. 26/1895, nenumerotat.
18 Ibidem, dosar nr. 48/1898.
19 Petru Cãlin, Tiparul românesc diecezan din Caransebeş, 1885-1918, volum I, p. 29.
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conspect şi fãr comitivã aşa cã în casul de faţã nu se pote constata din libelul postal
cari tipãrituri anume s-au trãmis… Termenele pentru substernerea exemplarelor
obligate pe baza a diferite ordinaţiuni mnisteriale sunt urmãtoarele: a) pentru
magistrat câte un conspect la finea fiecãrei luni, pe carelerespectivul oficiante al
magistratului îl confronteazã cu cartea de lucru a tipografiei şi totodatã subscrie cartea
de lucru; b) pentru procuratura din Tmişoara la finea fiecãrei luni tipãriturile de pe
acea lunã, iar c) pentru muzeu, oficiul de statisticã şi academia de şciinţe-la finea
fiecãrui pãtrariu de an câte un esemplar din fiecare tipãriturã fãcutã în acel
pãtrariu”.20
La sfârşitul anului 1903, Traian Bârzu, din cauza procesului ViduBârzu, dar şi din cauza unui conflict apãrut între el şi casierul librãriei,
Constantin Cãlţun, este îndepãrtat de la conducerea Tipografiei, iar la
scurtã vreme iese la pensie, retrãgându-se la Birchiş.
Petru Barbu (1864-1941)
Petru Barbu s-a nãscut la Lugoj, în 7 Mai 1864, fiind primul dintre
cei 11 copii ai lui Lazãr Barbu, „un înfocat naţionalist şi mare ortodox”.21 A
urmat cursurile Şcolii confesionale şi ale Liceului unguresc din Lugoj,
apoi este trimis la liceele din Beiuş, Blaj şi în cele din urmã absolvã Liceul
ortodox din Braşov. În 1884, la îndemnul lui Coriolan Brediceanu, se
înscrie la Facultatea de Teologie a Universitãţii din Cernãuţi unde, în anul
1891, obţine şi titlul de doctor în teologie. Între 1889-1892, urmeazã şi
cursuri de specializare în domeniul cateheticii la Viena, Graz şi Berlin.22
În februarie 1895 este hirotonit diacon, în 12 noiembrie 1898 preot şi
distins cu brâu roşu, la 20 ianuarie 1930 episcopul Iosif Traian Badescu îl
ridicã la rangul de protoprezbiter.
Dupã obţinerea titlului de doctor, vine la Caransebeş unde, în 16
iulie 1892, 23 este numit profesor suplinitor la Institutul Teologic din
Caransebeş, iar în 5 aprilie 1893, este ales profesor titular. Dr. Petru
Barbu s-a remarcat în rândul profesorilor de la cele douã institute
(teologic şi pedagogic) diecezane, ca unul dintre cei mai cunoscuţi autori
de manuale şcolare şi studii de pedagogie din Banat şi Transilvania. La
Tipografia Diecezanã din Caransebeş i-au apãrut nu mai puţin de 26 de
A. E. C., Fond Economic (V), dosar nr. 51/1904, nenumerotat.
Gheorghe Cotoşman, ,,Profesorul Dr. Petru Barbu”, în Anuarul Academiei Teologice din
Caransebeş pe 1940-1941, Caransebeş, Tiparul Tipografiei Diecezane, p. XIII.
22 ,,Dr. Petru Barbu”, în Foaia Diecezanã, numãr 11, 1941, p. 1; Cornel Corneanu,
,,Profesorul Dr. Petru Barbu (1864-1941)”, în Transilvania, numãr 3, 1941, p. 202.
23 Cornel Corneanu, ,,Profesorul dr. Petru Barbu”, p. 202.
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titluri.24 De asemenea, a publicat numeroase studii şi articole în paginile
unor periodice ale vremii, precum: ,,Tribuna” din Sibiu, ,,Tribuna” din
Arad, ,,Gazeta Transilvaniei” din Braşov, ,,Foaia Poporului Român”,
,,Biserica şi Şcoala” din Arad, ,,Luminãtorul”, ,,Dreptatea” din Timişoara,
,,Românul” din Arad, ,,Lumina” din Caransebeş, ,,Progresul” din
Oraviţa, ,,Banatul Românesc” al lui dr. Avram Imbroane. În 1901,
împreunã cu Valeriu Branişte, dr. Corneliu Jurca şi alţi adepţi ai
Partidului Naţional Român, au pus bazele ziarului ,,Drapelul” din
Lugoj.25
Petru Barbu a fost un înflãcãrat luptãtor pentru pãstrarea culturii
naţionale, ducând o ,,luptã frumoasã şi fãţişã”, 26 într-o perioadã în care
autoritãţile de stat duceau o politicã agresivã de deznaţionalizare şi
maghiarizare forţatã a românilor.27 Lupta naţionalã a lui s-a manifestat pe
toate planurile activitãţii sale profesionale. În încercarea de a combate
tendinţa oficialitãţilor de maghiarizare a numelor româneşti, adunã şi
publicã o colecţie de Porecle lugojene, pe care le prezintã sub formã de
versuri pentru a fi mai uşor memorate. Petru Oallde susţine cã aceastã
colecţie s-a difuzat încã din 1896 sub formã de manuscris, iar din 1898 în
format tipãrit.28 În activitatea didacticã a deşteptat şi a cultivat în rândul
elevilor sentimentul naţional, le-a insuflat dragostea pentru limba, cultura
şi istoria poporului român. În manualul de Istorie bisericeascã el intercala
lecţii de istorie a României precum: ,,Formarea poporului românesc”,
„Întemeierea principatelor”.29 O ediţie din Istoria bisericeascã şi douã ediţii
din Istorioare bisericeşti ale lui Petru Barbu sunt interzise, deoarece „atât
spiritul cât şi conţinutul cãrţilor-istorioarele bisericeşti-neagã pe deplin ideia de stat
maghiar, ba chiar stau în serviciul direcţiei contrare acesteia; sub forma de Istorie
bisericeascã (autorul) vârã pe furiş în şcoalele poporale cu limba valahã din Ungaria
istoria fictivã daco-romanã; în fine nu numai cã falsificã Istoria Ungariei, ci şi
teritoriul Ungariei îl împarte tendenţios, în spirit daco-român”. 30 Autorul celor
douã volume este nevoit sã elimine lecţiile de istorie naţionalã din
manualul de Istorie bisericeascã, însã acest lucru nu l-a împiedicat sã le
Petru Cãlin, Tiparul românesc diecezan din Caransebeş, 1885-1918, volum I, p. 52-57.
Ibidem, p. 430.
26 Pavel Jumanca, Amintiri. Anii tinereţii, Timişoara, Editura David Press Print, 2011, p.
373.
27 ,,Dr. Petru Barbu”, p. 1.
28 Petru Oallde, Lupta pentru limbã româneascã în Banat, Timişoara, Editura Facla, 1983,
pp. 90-91.
29 Pavel Jumanca, Amintiri. Anii tinereţii, pp. 48-49.
30 Ordinul Ministerului de culte ungar, nr. 1032/1907, apud Gheorghe Cotoşman,
,,Profesorul Dr. Petru Barbu”, p. XVIII.
24
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predea „împreunã cu materia de religie-întreagã istoria neamului românesc”. 31
Petru Barbu este denunţat pentru activitatea sa naţionalã, astfel cã în
urma unei anchete disciplinare efectuatã la Caransebeş, Apponyi
ameninţã cu retragerea subvenţiei de stat acordatã Episcopiei
Caransebeşului, precum şi cu suspendarea autonomiei bisericii dacã nu
sunt luate mãsuri disciplinare împotriva lui Petru Barbu şi a celorlalţi
profesori de la institut, care sunt împotriva ideii de stat maghiar.32 Din
paginile ziarului ,,Drapelul” din Lugoj, aflãm cã eparhia a mai fost
ameninţatã cu retragerea ajutorului de stat şi în 1907, când un cântãreţ de
la reuniunea de cântãri şi muzicã, care a cântat la jubileul lui Andrei
Ghidiu ,,Dorul înstrãinatului”, fiind constrâns sã-şi dea demisia din
funcţia deţinutã în cadrul administraţiei orãşeneşti, este angajat de cãtre
Petru Barbu la Librãria Diecezanã, lucru care nu a convenit autoritãţilor
maghiare. Acestea au suspendat ajutorul de stat atât vreme cât „acest
element primejdios statului este în serviciul diecezei”. 33 Este vorba de Achim
Alionte, dirijorul Reuniunii de cântãri şi muzicã, care a fost angajat casier
provizoriu la Librãria Diecezanã.
Ancheta disciplinarã împotriva profesorului Petru Barbu începe în
28 martie 1908, finalizându-se abia în octombrie, dupã moartea
episcopului Nicolae Popea, când este nevoit sã se retragã de la Institutul
Teologic, iar în 1911 este obligat sã iasã la pensie.34
La venirea sa în Caransebeş, în 1892, i s-a dat în grijã şi conducerea
,,Foii Diecezane”, pe care a redactat-o timp de 16 ani. La preluarea
,,Foii”, Petru Barbu şi-a luat angajamentul sã contribuie la realizarea
programului stabilit încã din 1886 care: „pe lângã aceea cã este organul oficios
al Eparhiei noastre, cuprinde şi o parte menitã studiului ştiinţific şi literar, care,
ţinând seama de împrejurãrile noastre culturale, stãruieşte sã lumineze oamenii noştri,
îndeosebi pe preoţii, învãţãtorii şi cãrturarii poporului, îndreptând, întregind şi
sporindu-le treptat cunoştinţele neapãrat de lipsã pentru zilnica lor ocupaţiune. Dacã
nu alte motive, apoi cel puţin iubirea de poporul nostru, care are trebuinţã de
conducãtori luminaţi, sã ne îndemne a lucra cu tot dinadinsul, ca foaia noastrã sã-şi
ajungã menirea”.35

Pavel Jumanca, Amintiri. Anii tinereţii, pp. 48-49.
Rescriptul Ministerului de cult ungar, nr. 307, din 2 Martie 1907, apud Gheorghe
Cotoşman, ,,Profesorul Dr. Petru Barbu”, pp. XVIII-XIX.
33 Drapelul, nr. 79, 1908, p. 1; nr. 80, 1908, p. 1; nr. 81, 1908, p. 1.
34 Eghita Pop, ,,Dr. Petru Barbu (1864-1941)-luptãtor naţional”, în volumul Tainã şi
Mãrturisire, Caransebeş, Editura Episcopiei Caransebeşului, 2014, p. 541.
35 Foaia Diecezanã, numãr 14, 6/18 aprilie, 1892, p. 1.
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În 1906 Petru Barbu a primit şi administrarea tipografiei şi a
librãriei, angajându-se sã organizeze stabilimentul diecezan. 36 În acest
sens a luat o seamã de mãsuri: a introdus într-un singur jurnal de casã
toate veniturile şi cheltuielile însoţite de documente; a stabilit care sunt
debitorii stabilimentului; constatând cã au datornici de la înfiinţarea
stabilimentului, a încercat sã recupereze din bani. Petru Barbu constatã
cã în Cartea Principalã, în care trebuiau introduse casa, marfa, salariile,
capitalul împrumutat de la Consistoriu, cheltuielile, chiria etc., nu s-a
introdus nimic.37
În 8 iunie 1906 Petru Barbu propune Consistoriului Diecezan ca
,,Foaia Diecezanã” sã publice şi articole cu caracter politic, deoarece
,,Foaia Diecezanã nu are sã se ocupe exclusiv numai cu teme scientifice-literare, ci şi
cu apãrarea aşezãmintelor noastre bisericeşti şi şcolare, cari sunt expuse
fluctuaţiunilor politice şi cari nu odatã ar trebui apãrate în organul de publicisticã al
diecezei noastre”. 38 În aceeaşi zi, Consistoriul Diecezan se întruneşte în
şedinţã şi „decide ca Foii diecezane sã i se dea şi caracter politic”, 39 însã din
motive financiare se revine asupra acestei decizii.
Ca redactor al ,,Foii” şi administrator al Tipografiei şi Librãriei
Diecezane, Petru Barbu, înlesneşte apariţia a numeroase studii şi articole
care promovau limba, istoria şi cultura naţionalã a românilor; strecoarã
ştiri sau articole preluate din alte publicaţii ale vremii, precum ,,Gazeta
Transilvaniei”, ,,Telegraful Român” etc., cu caracter politic şi naţional,
promoveazã în paginile ,,Foii” scriitorii din România etc.
Elaborarea proiectului de lege şcolarã din 1907 de cãtre contele
Albert Apponyi, îl aduce pe Petru Barbu din nou în vizorul autoritãţilor
maghiare, ca redactor responsabil al ,,Foii” şi ca administrator al
Tipografiei şi Librãriei Diecezane. Acesta publicã în ,,Foaia Diecezanã”,
Memorandul episcopatului gr. ort. Român,40 luãrile de cuvânt ale deputaţilor şi
alte articole în care este combãtut proiectul lui Apponyi. Ca urmare a
publicãrii acestor articole, Petru Barbu, în calitate de administrator al
Tipografiei Diecezane, ,,a fost condamnat la 50 cor. ca pedeapsã şi 147 cor. 50
fil. ca spese pentru publicarea Memorandului episcopului nostru prezentat dlui
Ministru Apponyi, a unor articole referitoare la proiectul de lege al acestuia şi
reproducerea unor pãrţi din vorbirile deputaţilor naţionali”.41
A. E. C., Fond Economic (V), dosar nr. 370/1903 , nenumerotat.
Ibidem, dosar nr. 285/1908.
38 Ibidem, dosar nr. 246/1906.
39 Ibidem.
40 Foaia Diecezanã, numãr 10, 4 martie, 1907, pp. 1-3.
41 Ibidem, an XXIII, numãr 20, 11 mai, 1908, p. 7.
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Activitatea politicã şi naţionalã a lui Petru Barbu l-a transformat
într-un personaj incomod, astfel cã s-a încercat înlãturarea sa şi de la
conducerea Tipografei şi a ,,Foii Diecezane”, care erau mijloace
puternice de luptã pentru pãstrarea conştiinţei naţionale. În şedinţa nr. II
a Sinodului eparhial din 21 aprilie 1908, Nicolae Ionescu, îl acuzã pe
Petru Barbu cã a tipãrit la Tipografia Diecezanã broşura Novi Homines
Caransebesiensis şi a distribuit-o prin Librãria Diecezanã.42 Broşura scotea
la ivealã modul în care Constantin Burdia a controlat desfãşurarea
alegerilor de deputaţi sinodali. La aceastã acuzaţie, i se rãspunde cã
„tipografia diecezanã e o întreprindere comercialã şi are şi a avut conducãtoriul ei
instruit de Consistoriul diecezan. Acest conducãtoriu încheie învoielile de tipãrire cu
autorii respectivi. Şi în cazul tipãrirei broşurei din cestiune aşa s-a întâmplat.
Consistoriul nu a avut nici o ingerinţã... Iarã în ce priveşte tragerea la rãspundere a
autorului, interpelantul se îndrumã a-şi cãuta satisfacţie la forul competent”.43 În ce
priveşte conducerea tipografiei şi a librãriei „consistoriul diecezan, în lipsã de
altã persoanã acceptabilã a concrezut conducerea tipografiei şi librãriei diecezane
profesorului de teologie Dr. Petru Barbu, şi când va afla altã persoanã
corespunzãtoare, îl va dispensa de aceastã însãrcinare”.44 Însã, cu toatã opoziţia
membrilor sinodului eparhial şi a episcopului Nicolae Popea, dr. Petru
Barbu, este obligat sã renunţe şi la funcţia de administrator al Tipografie
şi Librãriei Diecezane şi la aceea de redactor al ,,Foii Diecezane”.45
Deşi este obligat sã demisioneze din aproape toate funcţiile pe care
le deţinea, Petru Barbu gãseşte noi mijloace de luptã, mãrturisind cã
nimeni şi nimic n-a reuşit sã-l abatã de la idealul sãu politic. În perioada
premergãtoare actului Marii Uniri din 1918 toate actele ce ţineau de
activitatea Consiliului Naţional Român treceau mai întâi prin mâinile lui
Petru Barbu. Gheorghe Neamţu mãrturiseşte cã Petru Barbu, „român
valoros, hotãrât şi mai ales de-o mare energie” lucra necontenit în consiliu,
rezolvând cu înţelepciune problemele mai delicate cu care se confrunta
C. N. R., astfel cã, deşi cConsiliul nu-l desemnase conducãtor în mod
oficial, Petru Barbu „fu tot timpul, el şeful sãu adevãrat”.46 În aceastã perioadã
a sprijinit formarea consiliilor şi a gãrzilor naţionale în numeroase
localitãţi.
Protocolul Sinodului Eparhial al diecesei gr. ort. rom. a Caransebeşului, periodul XIII, sesiunea
III, Caransebeş, 1908, p. 6.
43 Ibidem, pp. 26-27.
44 Ibidem, p. 27.
45 Eghita Pop, ,,Dr. Petru Barbu (1864-1941)-luptãtor naţional”, p. 544.
46 Gheorghe Neamţu, Activitatea Consiliul Naţional Român din Caransebeş-noiembrie 1918august 1919, Caransebeş, Tiparul Tipografiei Diecezane, f. a., p. 23.
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Prin actul de la 1 decembrie 1918, Petru Barbu îşi vede atins idealul
naţional, pentru efortul depus fiind ales membru în Marele Sfat
Naţional.47 La cererea sa, în 1919, a fost reîncadrat şi în învãţãmânt. Din
1920 a fost ales director al Institutului Diecezan, respectiv rector al
Academiei Teologice, pânã la pensionare, în 1937.
Spiridon Şandru (1856-1926)
Spiridon Şandru a fost administrator al Tipografiei şi Librãriei
Diecezane între 1903 şi 1906, iar dupã ce Petru Barbu a demisionat, în
1908, s-a apelat din nou la ajutorul lui Spiridon Şandru, acesta
coordonând activitatea stabilimentului pânã la desfiinţarea postului de
administrator, în iulie 1913.
S-a nãscut în anul 1856 în comuna Petnic, comitatul Caraş-Severin.
Între 1881-1888 a fost preot în Jupalnic, apoi a intrat în serviciul militar
ca preot capelan de hovendi, adicã fãcea parte din armata pedestrã
teritorialã austro-ungarã. În 1889 îşi dã demisia: ,,Înaltul mnisteriu reg. pentru
aperarea tãrii a primt abdicerea mea de capelan de honvedi şi m-a pus în evidenţa
reservei supletorie de honved pe timpul durate indetoririi mele de a milita,
interdicându-mi totodatã a mai purta pe vitoriu uniforma prescrisã pentru preoţii de
honvedi”.48 Este numit preot în Petnic, satul natal, unde va pãstori pânã în
anul 1895, când este numit controlor diecezan.49
În 1904, când este adoptat şi noul regulament intern, este numit în
funcţia de administrator al Tipografiei şi Librãriei Diecezane. În august
1906, Spiridon Şandru demisioneazã din funcţia de administrator al
Tipografiei şi Librãriei, motivând cã cele douã posturi, de controlor
diecezan şi de administrator, sunt prea solicitante: ,,Primind însã odatã
aceastã sarcinã, n-am cruţat nici o ostenealã, ca sã-m împlinesc şi datorinţele legate de
acest post. Dar tocmai încordarea prea mare în ambele posturi m-a adus pânã acolo
cã astãzi puterile-mi deneagã serviţiul de pânã acu şi astfeliu silit mã simt a mã
retrage de la administraţiunea numitului stabiliment”.50 Dupã doar 2 ani, în care
stabilimentul diecezan a fost administrat de Petru Barbu, lui Spiridon
Şandru i se încredinţeazã din nou conducerea celor douã unitãţi. Iniţial,
este angajat în funcţia de administrator Vasile Jurca din Lugoj, fost
contabil al casei de pãstrare ,,Lugojana”, în şedinţa ţinutã în 29 iunie
Ioan Munteanu, Vasile Mircea Zaberca, Mariana Sârbu, Banatul şi Marea Unire 1918,
Timişoara, Editura Mitropoliei Banatului, 1992, p. 163.
48 A. E. C., Fond Bisericesc (I), dosar nr. 353/1889, nenumerotat..
49 Ibidem, Fond Economic (V), dosar nr. 53/1895, nenumerotat.
50 Ibidem, dosar. nr. 370/1903, nenumerotat.
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1908. Se revine, însã, asupra acestei decizii dupã ce avocatul Nicolae
Ionescu atenţioneazã Consistoriul Diecezan asupra faptului cã Vasile
Jurca a fost demis de cãtre direcţiunea ,,Cassei Lugojana” din funcţia de
contabil, în urma unor nereguli gãsite în contabilitate.51 Deşi se primesc
numeroase cereri de angajare, în perioada urmãtoare se renunţã la ideea
de a mai face angajãri, din cauza deficitului foarte mare la prezentarea
bilanţului pe anul 1909. Astfel, rãmâne în continuare administrator,
desemnat de consistoriu, controlorul diecezan Spiridon Şandru, pânã în
anul 1913.
Odatã adoptat regulamentul din 1913, funcţia de administrator
dispare, contabilul consistorial fiind delegat sã supravegheze şi afacerile
stabilimentului. Delegat consistorial pentru tipografie şi librãrie a fost
Dimitrie Sgaverdia între 1913-1918, iar în perioada cât a fost concentrat
pe front, delegat provizoriu a fost referentul consistorial Valeriu Meda. 52
Spiridon Şandru a rãmas în slujba eparhiei pânã la sfârşitul vieţii.
,,Foaia Diecezanã” a publicat o caldã evocare a celui ce şi-a dedicat 47 de
ani bisericii: ,,A fost un tãcut, dar zelos lucrãtor în via Domnului, care timp de 47
ani a servit cu credinţã la altarul bisericii noastre strãmoşeşti. A fost un preot evlavios
şi cucernic, care şi-a pus toatã dragostea pentru chemarea sa. Prin viaţa sa
neprihãnitã şi iubirea sa pentru cele sfinte şi-a asigurat stima şi veneraţiunea tuturor
adevãraţilor creştini. Iar cu firea-i blândã şi inima-i aleasã pe mulţi i-a întãrit pe
calea virtuţii creştineşti. Nu mai puţin s-a distins şi ca funcţionar în administraţia
centralã a Consistoriului diecezan (…) Protoprezbiterul Spiridon Şandru s-a stins!
El a murit, dar amintirea lui va trãi şi mai departe în inimile noastre. Ne-a lãsat un
nume cinstit, cãci ce alt bun putea avea pe acest pãmânt, decât un asemenea nume. Şi
ne-a arãtat adevãratã cale, pe care trebuie sã umblãm şi sã muncim, dacã voim sã fim
de folos neamului şi bisericii”.53
Din cele vãzute mai sus, putem concluziona cã activitatea
administratorilor Tipografiei şi Librãriei Diecezane din Caransebeş a fost
totalmente în sprijinul culturii şi a spiritului românesc. Chiar dacã prin
intrigi şi drumuri ocolite s-a reuşit îndepãrtarea administratorilor
incomozi regimului politic antinaţional, urmãtorii desemnaţi de
conducerea eparhiei au dus pe mai departe menirea tiparului
caransebeşean, aceea de a fi mereu aproape de sufletul românilor.

Ibidem, dosar nr. 285/1908, nenumerotat.
dosar nr. 278/1912, nenumerotat.
53 ,,Protopresbiterul Spiridon Şandru”, în Foaia Diecezanã, numãr 10, 7 martie, 1926, p.
4.
51

52Ibidem,
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