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Una dintre personalităţile culturale şi politice importante ale Sebeşului 

la începutul secolului XX, a fost protopopul greco-catolic1 Ioan Simu, activ 
în plan cultural şi politic, principal artizan al evenimentelor de la Sebeş, legate 
de Marea Unire din 1918. 

Ioan Simu s-a născut în satul Ciufud, plasa Blaj, comitatul Alba 
Inferioară, la 27 iunie 1875. Studiile le-a făcut în Blaj, în anul 1898 fiind 
hirotonit preot (diploma de preot/„absolutorul teologic” a fost eliberată de 
Superioritatea Facultăţii de Teologie din Blaj, la 12 iunie 1898). După 
terminarea studiilor a luat-o de soţie pe fiica preotului greco-catolic din 
Abrud, Eugenia Ciura, şi cu care a avut şapte copii (6 fete şi un băiat)2. 

Încă din perioada studenţiei, a avut de suferit din partea autorităţilor 
maghiare, fiind încarcerat şi amendat cu suma de 10 florini pentru că a cântat, 
ca membru în corul învăţătorului Crucian Simu din Ciufud, Deşteaptă-te 
române3. Rememorând această perioadă din viaţa sa, care i-a adus şi prima 
condamnare politică de patru luni, Ioan Simu afirma:  

                                                           
* Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş, România; e-mail: rtotoianu@yahoo.com. 
1 Referitor la parohia greco-catolică din Sebeş, vezi Dănilă 1995, p. 317-333; Fleşer 2001, p. 
128-131; Totoianu 2006, p. 359-368. 
2 MMIRSBD, Chesţionar pentru parohia greco-catolică unită română Sebeşul săsesc, nr. inv. 4882/D. 
320, f. 2-3.  
3 Dănilă 2003a, p. 4.  
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„[…] Pedepse am suferit lâncezind în temniţa de stat din Seghedin, timpul 
dela 20 Septembrie 1897 până în 26 Ianuarie 1898, pe urma unui proces de 
agitaţie împotriva statului unguresc judecat la tribunalul unguresc din 
Albajulia”4. 
Anul 1900 reprezintă pentru Ioan Simu momentul în care îşi începe 

activitatea de pastoraţie, iniţial în calitate de capelan, iar apoi de administrator 
parohial la biserica greco-catolică din Abrud. Supravegheat continuu de 
autorităţile maghiare, în anul 1909, după cum mărturisea singur, a fost  

„[…] ridicat din oficiul ce îl ocupa ca preot prin un ordin al ministrului reg. 
ung. de finanţe, patronul parohiei gr-cat din Abrud, căruia nu-i plăcea ţinuta 
categorică, radicală, naţională românească a preotului Ioan Simu […]”5.  
Nu ştim ce a făcut timp de trei ani, dar din anul 1912 este numit preot 

paroh în Luna de Arieş6, comitatul Turda-Arieş, iar începând cu luna iunie 
1913, este promovat ca paroh protopop greco-catolic în oraşul Sebeş7, fiind 
numit în această funcţie de către mitropolitul Victor Mihaly de Apşa8. 

Peste tot unde a servit, a fost prezent în prima linie a mişcării de 
emancipare culturală şi naţională a românilor. În Abrud a înfiinţat Reuniunea 
Meseriaşilor şi a ocupat, aşa cum mărturisea singur, „[…] toate posturile 
onorifice, dar şi de muncă, chiar şi prezident al despărţământului Abrud-
Câmpeni al Asociaţiunii”9. După venirea sa la Sebeş continuă pe aceeaşi linie, 
presând autorităţile să includă în bugetele locale subvenţii anuale pentru 
Astra10. Ioan Simu este unul dintre cei 66 de membri de drept din comitetul 
central al Asociaţiunii11, iar cu prilejul Congresului Astrei, ţinut la Reghin în 
anul 1925, a fost ales membru în Comitetul Cultural al Asociaţiunii, calitate 
în care a organizat despărţăminte noi şi a revigorat despărţăminte inactive. 
Astfel, în anii 1925 şi 1926, organizează noile despărţăminte Sarmizegetusa şi 
Pui şi contribuie la îmbunătăţirea activităţii celor din Abrud şi Haţeg, acesta 
din urmă de aşa manieră încât este convins că activitatea lui: „[…] nu va mai 
adormi în felul în care era adormită”12. 

                                                           
4 MMIRSBD, Chesţionar pentru parohia greco-catolică unită română Sebeşul săsesc, nr. inv. 4882/D. 
320, f. 3-4.  
5 Ibidem, f. 3. 
6 Astăzi, localitatea Luna, jud. Cluj. 
7 MMIRSBD, Chesţionar pentru parohia greco-catolică unită română Sebeşul săsesc, nr. inv. 4882/D. 
320, f. 3. 
8 Dănilă 2003a, p. 4. 
9 MMIRSBD, Chesţionar pentru parohia greco-catolică unită română Sebeşul săsesc, nr. inv. 4882/D. 
320, f. 3. 
10 Moga 2003, p. 126. 
11 Ibidem, p. 159, nr. 53. 
12 MMIRSBD, Dosar întregitor anul 1925. Ioan Simu paroh protopop în Sebeş jud. Alba, nr. inv. 
4976/D. 377, f. 3. 
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Odată cu intrarea României în război, în noaptea de 14/15 august 1916, 
autorităţile de la Budapesta reacţionează prompt şi încep o acţiune puternică 
de represiune a liderilor naţionalişti români din toată Transilvania13. În acelaşi 
timp în care trupele armatei române forţau pasurile munţilor şi au început să 
treacă în Transilvania, autorităţile maghiare l-au ridicat în toiul nopţii de acasă 
pe Ioan Simu, care a fost arestat alături de alţi intelectuali şi fruntaşi români 
din Sebeş (protopopul ortodox Sergiu Medean, medicul dr. Ioan Elekeş, 
avocatul dr. Dumitru Ştefan, negustorul Nicolae Tincu şi preotul Sebastian 
Stanca)14. Arestarea părintelui Simu nu se datorează exclusiv atitudinii sale 
naţionaliste intransigente, ci şi faptului că singurul său fiu, Iancu15, trecuse 
Carpaţii şi se înrolase în armata română16. 

Toţi arestaţii din Sebeş au fost trimişi la Sibiu, unde s-au alăturat unui 
grup numeros de intelectuali şi fruntaşi români arestaţi şi ei, fiind trimişi în 
Ungaria, în lagărul de detenţie de la Rust-Sopron, unde protopopul Simu a 
stat din 28 august 1916, până în 15 martie 191717. Referitor la detenţiile 
suferite, în anul 1921 Ioan Simu afirma: „[…] De recompenze n-am avut 
parte, nici de la guvernul unguresc, nici dela autorităţile mele, nici de la 
Consiliul dirigent şi nici dela guvernul nostru românesc. Pedepse am suferit 
[…]”18. 

Reîntors la Sebeş, Ioan Simu şi-a avut: „[…] partea leului în domolirea 
valurilor revoluţiei din 1918, în calitate de prezident al Sfatului naţional şi cu 
ori ce prilej ce să îmbia îşi depune silinţa întru luminarea poporului”19. În 2 
noiembrie, primarul oraşului, dr. Georg Acker, urmând instrucţiunile 
autorităţilor, a convocat la primărie o serie de intelectuali, printre care şi pe 
protopopul Ioan Simu, pentru a încerca să organizeze un consiliu în care să 
includă şi reprezentanţi ai românilor. Simu însă, împreună cu alţi intelectuali 
sebeşeni, au hotărât să convoace a doua zi o adunare populară20, lucru care s-
a şi întâmplat duminică, 3 noiembrie, când în piaţa oraşului s-au adunat peste 
200 persoane. Adunarea a fost prezidată de Ioan Simu. Consiliul Naţional 
Român, format din 28 de membri, a fost ales în 4 noiembrie şi l-a avut 

                                                           
13 Bosoancă 2001-2002, p. 593. 
14 Stanca 1925, p. 12. 
15 După război, Iancu Simu, de profesie inginer, s-a căsătorit cu Lucia Giurgiu din Iara şi cei 
doi s-au stabilit, iniţial la Vălenii de Munte, unde s-a născut fiica lor, Ioana, şi, ulterior la 
Ploieşti. 
16 Simu 1925, p. 1. 
17 Stanca 1925, p. 143. 
18 MMIRSBD, Chesţionar pentru parohia greco-catolică unită română Sebeşul săsesc, nr. inv. 4882/D. 
320, f. 3-4. 
19 Ibidem, f. 3. 
20 Dănilă 2003b, p. 7. 
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preşedinte tot pe Simu21. Şi după reorganizarea din 24 noiembrie, Consiliul 
Naţional Român (CNR) din Sebeş a fost în continuare condus de Ioan Simu22. 

Până recent, nu se cunoştea cu certitudine ce s-a întâmplat în acele zile 
tulburi, când, în cadrul şedinţei CNR din Sebeş, din 16 decembrie, 
preşedintele Ioan Simu a demisionat „pe caz de boală”, revenind apoi asupra 
deciziei, pentru a demisiona definitiv la 31 decembrie 1918, în favoarea 
protopopului ortodox Sergiu Medean23. Bazându-ne pe un document olograf 
al protopopului, am ajuns la concluzia că el se afla oarecum în dizgraţia 
sebeşenilor pentru simplul fapt că era greco-catolic24. Vorbind despre 
contribuţia sa la evenimentele din 1918, Ioan Simu spunea că  

„[…] atunci, în Sebeşul săsesc, în acţiunile culturale sociale şi naţionale nu-şi 
poate pune în activitate toată puterea-i sufletească, fiindcă e greco-catolic, deşi 
toată viaţa mai mult a condamnat - ferindu-se de a provoca vreodată - lupta 
confesională”25.  
Este o afirmaţie care dă de gândit, cu atât mai mult cu cât protopopul 

mai atrage atenţia o dată în document că: „[…] Atitudinea autorităţilor locale 
faţă de biserica gr.-cat. Română lasă mult de dorit, poate pe urma faptului, că 
aparţin altor confesiuni”26. 

Atât în timpul evenimentelor din preajma Marii Uniri, cât şi după 
acestea, a existat o colaborare strânsă între Marele Cartier General al Armatei 
Române şi Consiliul Dirigent, în vederea consolidării procesului de preluare 
a puterii politico-administrative în Transilvania. În acest scop, colonelul 
Grigore Popescu, şeful Serviciului Central al Corpului Voluntarilor Români, 
a întocmit un document intitulat Tabloul-anexă cu numele oamenilor de încredere din 
Transilvania, cari verosimil sunt la vetrele lor şi care cuprinde numele tuturor 
oamenilor din teritoriul nou-alipit ţării, pe care conducătorii armatei române 
îi considerau a fi „de încredere”. Pe această listă, la Sebeş, apare şi protopopul 
Ioan Simu, alături de omologul său ortodox Sergiu Medean şi medicul 
Athanasie Moga27. 

În anii ulteriori evenimentelor din 1918, situaţia Bisericii Greco-
Catolice s-a schimbat. Atât politicienii, cât şi intelectualii şi oamenii simpli de 
confesiune greco-catolică care sperau într-o nouă ordine legislativă în 
graniţele statului naţional, au fost temperaţi datorită poziţiei politicienilor din 
Vechiul Regat, care nu agreau ideea reprezentării masive a „transilvanismului 
                                                           
21 Ibidem, p. 9. 
22 Ibidem, p. 10-11. 
23 Ibidem, p. 15. 
24 Totoianu 2006, p. 359-368. 
25 MMIRSBD, Chesţionar pentru parohia greco-catolică unită română Sebeşul săsesc, nr. inv. 4882/D. 
320, f. 3.  
26 Ibidem, f. 2. 
27 Grad 2010, p. 56. 
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de factură unită” în Parlament, lucru care a avut drept consecinţă o profundă 
dezamăgire în mediul românesc transilvănean, dornic de afirmare politică şi 
confesională28. 

Ardelenii şi reprezentanţii lor politici erau permanent acuzaţi de 
„provincialism” şi „confesionalism”, cu aluzie directă la greco-catolici, una 
dintre vocile cele mai vehemente fiind cea a publicistului şi omului politic 
liberal Ioan Rusu-Abrudeanu. Deşi era ardelean, născut în Abrud-Sat, acesta 
ataca permanent în presa vremii reprezentanţii Partidului Naţional Român, 
publicând în epocă, sub titlul Păcatele Ardealului faţă de sufletul Vechiului Regat, o 
lucrare de aproape 600 de pagini, în care îşi expunea opiniile privind influenţa 
nefastă a liderilor acestui partid în politica vremii29.  

În anii care au urmat după Unire, protopopul Ioan Simu continuă să 
activeze în cadrul Partidul Naţional Român. Anii ’20 au fost dificili pentru 
părintele Simu, care este prezent pe lista electorală din 1922 a Partidului 
Naţional Român din judeţul Alba, candidând pentru Adunarea Deputaţilor, 
din partea Cercului Electoral Abrud. Lista cuprindea, alături de Simu, o serie 
de personalităţi marcante ale politicii vremii: Iuliu Maniu (Alba Iulia), 
Alexandru Vaida Voevod (Ighiu), profesorul Ştefan Roşian (Aiud), canonicul 
dr. Ioan Bălan (Blaj), iar pentru Senat, fostul senator şi preşedinte al Astra, 
Andrei Bârsan (Alba Iulia) şi canonicul dr. Victor Macavei (Blaj)30. 

Deşi plecase din Abrud în anul 1912, continuă să aibă influenţă în 
rândul moţilor pe care i-a păstorit mai bine de un deceniu, de aceea 
conducerea Partidului Naţional Român a considerat că este cel mai potrivit 
candidat pentru acest cerc electoral. La începutul campaniei electorale 
primeşte o primă lovitură, cauzată de decesul soţiei sale Eugenia31, urmată de 
o a doua, reprezentată de pierderea alegerilor în favoarea candidatului liberal 
Ioan Rusu-Abrudeanu, care câştigă prin fraudarea alegerilor. În acea perioadă, 
Partidul Naţional Liberal controla nu numai Prefectura judeţului, ci şi 
instituţiile de forţă, Poliţia şi Jandarmeria. Prin intermediul acestora, recurgea 
la tot felul de presiuni şi tertipuri, cu scopul de a-şi impune proprii candidaţi 
în această zonă, care era fieful Partidului Naţional Român. Pentru intimidare 
se recurgea inclusiv la arestări, aşa cum s-a întâmplat, de exemplu, în cazul 
candidatului PNR, la Orăştie, dr. Aurel Vlad, ministru al Finanţelor în 1919-
1920, care, mergând spre Orăştie pentru o întrunire electorală, a fost arestat 
în Sebeşul săsesc şi reţinut timp de trei ore, pentru că era contracandidatul 
                                                           
28 Gudor 2002, p. 272. 
29 Vezi Rusu-Abrudeanu 1930. Cele 596 de pagini abundă în capitole de genul: Nefasta unire 
cu biserica Romei; Câteva dovezi despre politica slugarnică şi anti-naţională a lui Alexandru Vaida […]; 
D. Iuliu Maniu, Alex. Vaida şi politica iezuită a Blajului; Arivismul ardelean şi autorii lui; Opoziţia 
criminală a partidului naţional; Iuliu Maniu, inchizitorul bisericii ortodoxe etc. 
30 Candidaturile 1922, p. 1. 
31 Ştiri 1922a, p. 2. 
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generalului Traian Moşoiu, ministrul în exerciţiu al Comunicaţiilor şi candidat 
al Partidului Naţional Liberal32. 

În cazul alegerilor de la Abrud metodele au fost altele. Iniţial, s-a recurs 
la pomeni electorale care însă nu au avut rezultatul scontat, Ioan Simu 
câştigând alegerile de facto, cu 2514 voturi contra 2244, cât a reuşit să obţină 
contracandidatul său liberal Ioan Rusu-Abrudeanu, rezultând o diferenţă de 
270 voturi în favoarea lui Simu33, în ciuda diferitelor „soiuri de tocană şi 
rachiu care a curs gârlă”34 şi care au fost oferite alegătorilor de agenţii de 
propagandă ai Partidul Naţional Liberal. Deşi alegătorii l-au preferat pe Simu, 
nu de aceeaşi părere a fost şi preşedintele comisiei electorale de la Abrud, 
Cornel Muntean, care a refuzat validarea voturilor din Zlatna şi Feneş şi l-a 
proclamat câştigător pe liberalul Ioan Rusu-Abrudeanu35. 

Evenimentele sunt relatate de protopopul Simu care dezvăluie modul 
în care s-a comis frauda electorală. Conform acestuia, în seara zilei de 6 martie 
1922, între orele 21 şi 22, i-a surprins pe câţiva membri ai biroului electoral 
calculând procentele obţinute de cei doi candidaţi, pe baza informaţiilor 
telefonice obţinute de la secţiile de votare din întreg cercul electoral, cu 
excepţia secţiilor de la Râmeţ şi Ponor, unde nu exista telefon. În acest stadiu, 
au observat că majoritatea sufragiilor erau exprimate în favoarea lui Simu, care 
îl devansa pe Rusu-Abrudeanu cu 62 de voturi. A doua zi dimineaţa, prin 
cârciumi şi aiurea, agenţii electorali au început să lanseze zvonul că liberalii au 
câştigat alegerile, cu scopul de a pregăti opinia publică pentru ceea ce va urma. 
Miercuri, 8 martie, la ora 8, în biroul electoral de la Abrud s-a prezentat 
protopopul unit al Zlatnei, Iacob Domşa, preşedinte al secţiei de votare de la 
Zlatna, care a predat dosarul cu rezultatele alegerilor. Acesta însă nu conţinea 
şi certificatele de alegător ale votanţilor, prin intermediul cărora se putea 
verifica dacă numărătoarea a fost făcută corect. Preşedintele Comisiei 
Electorale de la Abrud, Cornel Muntean, l-a acceptat incomplet şi fără 
obiecţii. După aproximativ o oră, la aceeaşi comisie electorală s-a prezentat 
delegatul secţiei de la Feneş, învăţătorul Victor Vodă, care depune dosarul tot 
fără certificatele de alegător. Motivarea absenţei acestora este cel puţin hilară, 
Vodă relatând că în drumul său spre Abrud, pe Dealul Mare, a fost atacat de 
doi indivizi care i-au luat certificatele de alegător, lăsându-i însă restul 
dosarului. Preşedintele secţiei de votare de la Feneş a declarat ulterior că i-a 
predat lui Vodă dosarul întreg, împreună cu certificatele, totul fiind ambalat 
într-un singur pachet. Deşi este neverosimil ca hoţii invocaţi să fi furat numai 
certificatele de alegător şi să lase restul intact, preşedintele Cornel Muntean 

                                                           
32 Ştiri 1922b, p. 2. 
33 Simu 1922a, p. 1. 
34 Alegerile 1922, p. 1. 
35 Ibidem, p. 1. 
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preia dosarul fără întrebări, invalidează voturile de la Zlatna şi Feneş şi-l 
declară câştigător al alegerilor de la Abrud pe liberalul Ioan Rusu-Abrudeanu, 
devansându-l cu 152 de voturi pe Ioan Simu. La protestele lui Simu, 
preşedintele comisiei electorale, Cornel Muntean, enervat la culme răcneşte:  

„Lege, procuratură, birou electoral central sunt eu, fac cum vreau şi dacă 
cineva îmi contrazice, dau ordin acestora (şi arată spre poliţiştii deplin armaţi 
aduşi în sală) să tragă glonţ în carne vie”36. 
Ulterior, guvernul liberal a validat rezultatul şi Rusu-Abrudeanu a ajuns 

deputat în Parlamentul României, deşi cu voturile obţinute la Zlatna şi Feneş, 
Ioan Simu ar fi câştigat detaşat alegerile, întrunind în cele două comune 709 
voturi, spre deosebire de Rusu-Abrudeanu, care a obţinut doar 281 voturi37. 

După înfrângerea de la Abrud, Simu se adresează de la Sebeş 
alegătorilor, prin intermediul presei spunând:  

„Cu câtă dragoste-aş fi vrut ca la plecarea mea dintre Voi, să strâng mâna 
fiecăruia […]. Era însă cu neputinţă. Nu pentru că eraţi mulţi, ci pentru-că 
prea eraţi răzleţiţi: începând de jos din Valea Ampoiului până sus pe Vulcan, 
peste culmile săltăreţe ale Sohodolului, peste Muşca cu bărbaţii treji şi harnici 
şi peste Mogoşul alb la haine şi la suflet, până hăt departe la Ponor şi la Râmeţ. 
[…] Când am venit în mijlocul Vostru […] sufletul meu era cuprins de un 
sentiment de sfială. Nu puteam adică şti, dacă, după o despărţire de zece ani, 
sufletele Voastre mai ţineau la mine ca pe vremurile, când erau împreună şi 
împreună duceam greul luptei împotriva celor ce-şi puseseră de ţintă: 
«desnaţionalizarea noastră» […]. Vă mulţumesc dragi alegători pentru tot ce 
a-ţi prestat în lupta ce am dus-o”.  

Şi încheie articolul semnând „deputatul ales dar neproclamat al Abrudului”38. 
Deşi i-a fost greu, Simu nu s-a lăsat înfrânt şi şi-a canalizat toate 

eforturile pentru înzestrarea bisericii, astfel, în anul 1925, îl surprindem făcând 
demersuri pentru obţinerea unor terenuri, conform prevederilor Reformei 
Agrare: „[…] pentru a fi înzestrate bisericile şi sesiunile parohiale din tract, în 
special parohia Sebeş […] pe cât posibil, în măsura prevăzută de lege”. 
Reuşeşte să obţină 6 iugăre pentru sesia preoţească şi alte două pentru 
biserică39, cărora li se adaugă alte 20 de iugăre în „hotarul Cutului”. Satisfacţia 
este consemnată de protopop:  

„În cele din urmă mi-a succes să obţin 20 de iugăre în hotarul Cutului. Aşa că 
biserica noastră din Sebeş, pentru trebuinţele sale are în total 46 de iugăre faţă 

                                                           
36 Simu 1922b, p. 1. 
37 Simu 1922a, p. 1. 
38 Ibidem, p. 1. 
39 MMIRSBD, Dosar întregitor anul 1925. Ioan Simu paroh protopop în Sebeş jud. Alba, nr. inv. 
4976/D. 377, f. 1. 
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de 18 iugăre ce le avea înainte de Ref. Agrară. În urmare, din punct de vedere 
material, parohia am asigurat-o pentru totdeauna”40.  
Tot în anul 1925, prin intervenţii repetate şi „diplomaţie locală”, a 

obţinut o subvenţie de 10000 lei de la Primăria oraşului, inclusă în bugetul 
local pe anul 192641, alături de alţi 9000 lei de la „ajutorul liberal”, bani cu care 
a reparat integral acoperişul bisericii, a executat reparaţii la casa parohială şi a 
împrejmuit cu gard o parte a cimitirului42. Marea durere legată de biserică a 
protopopului Simu a fost însă lipsa clopotelor, care fuseseră rechiziţionate în 
timpul războiului. În 1926 reuşeşte să obţină 50000 lei, ca despăgubiri de 
război43, sumă insuficientă însă pentru achiziţionarea unor clopote noi. 

Se iveşte însă o ocazie neaşteptată de a obţine o finanţare, când 
primeşte la sfârşitul lunii februarie o solicitare de la reverendul P. Leon Man, 
din Aurora, Illinois, SUA, prin care reverendul Man îl roagă să-l lămurească 
în privinţa datelor personale ale unei femei din Sebeş, Safta Bacea de 
confesiune ortodoxă, care, emigrând în SUA, se căsătoreşte cu un român 
greco-catolic. Deşi ar fi fost firesc să se adreseze oficiului parohial ortodox, 
reverendul Mann evită acest lucru spunând: 

„[…] vă spun drept că după cum îi cunoaştem noi pe ‹‹fraţii›› ortodocşi, nu ne 
încredem nici chiar în actele lor oficiale. Ne temem că bărbatul rămas văduv 
îi va fi scris şi va fi cerut să-i deie nişte date false”44.  
Ioan Simu intermediază chestiunea şi îi trimite actele solicitate, 

rugându-l totodată să întreprindă o colectă în folosul bisericii greco-catolice 
din Sebeş. Redăm parţial textul scrisorii, întrucât din el se desprind aspecte 
legate nu numai de situaţia parohiei greco-catolice din Sebeş, ci şi de 
atmosfera existentă în epocă, precum şi relaţiile cu ortodocşii din Sebeş 

„Iubite Părinte Leon, 
Primind scrisoarea Dtale, prin care îmi ceri Estrasul de naştere şi botez a Saftei 
Bacea din Sebeşul săsesc, ţin să mă achit de îndatorirea frăţească, transpunând 
aici Estrasul respectiv. Încât priveşte costul Estrasului şi poşta, e atâta cât vei 
trimite. Am şi eu însă o mare rugăminte, dacă Dzău a dispus să ne întâlnim în 
feliul acesta. Anume: Vei şti că stau în această parohie unită cu 500 de 
credincioşi între cari 70% ţigani, faţă cu 6500 ortodocşi. Susţin această parohie 
în vântul tuturor vexaţiunilor şi încercărilor ortodoxismului, singur prin 

                                                           
40 MMIRSBD, Dosar întregitor anul 1926. Ioan Simu paroh protopop în Sebeş jud. Alba, nr. inv. 
4977/D. 378, f. 1. 
41 MMIRSBD, Dosar întregitor anul 1925. Ioan Simu paroh protopop în Sebeş jud. Alba, nr. inv. 
4976/D. 377, f. 2. 
42 MMIRSBD, Dosar întregitor anul 1926. Ioan Simu paroh protopop în Sebeş jud. Alba, nr. inv. 
4977/D. 378, f. 1. 
43 Ibidem. 
44 MMIRSBD, Scrisoarea reverendului Leon P. Man către protopopul Ioan Simu, Aurora, Illinois, 
SUA, 25 februarie 1926, nr. inv. 4978/D. 373, f. 1. 
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forţele mele. Am o biserică frumoasă ca zidire, ridicată la 1818 prin episcopul 
de pie memorie Ioan Bobb. Parohia însă fiind mică şi absolut săracă, biserica 
e lipsită de un aranjament intern potrivit, de ustenziliile recente şi pedeasupra 
chiar şi de clopote, care recvirate fiind în 1916, până în ziua de azi nu le-am 
mai putut procura în lipsa mijloacelor băneşti. 
În urmare ai fi trecut între ctitorii acestei biserici, dacă ai putea şi dacă ai fi aşa 
bun, ca să ne aduni ceva parale./: monedă dolari prin o colectă nu publică, 
benevolă, printre prietenii, cunoscuţii şi credincioşii Sfinţiei Tale […] noi cei 
puţini şi biserica unită întreagă, îţi va fi vecinic recunoscătoare.  
Sebeş, jud. Alba, România-Europa la 30 aprilie 1926 
frate în Hristos Ioan Simu 
protopop român gr.-cat.”45. 
Răspunsul reverendului Leon Man îi spulberă speranţele, el scuzându-

se că fără acordul episcopului nu poate întreprinde o asemenea colectă, iar 
acesta sigur nu-şi va da acordul deoarece: „[…] îndată după războiu atâţia 
sirieni şi alţi ‹‹orientali›› au năpădit America cu colecte încât Sf. Congregaţie 
de Propaganda Fide a interzis colectele pentru orientali […]”46. 

De altfel, problema clopotelor va rămâne nerezolvată de către Simu, 
biserica fiind înzestrată cu unele noi, turnate la Sibiu, abia în anul 1947, la un 
an după pensionarea lui, în timpul protopopului Teodor Radu, după cum 
reiese chiar din inscripţia existentă pe acestea. 

Protopopului se pare însă că îi lipsea „fiorul politic”. De altfel, nici nu 
trebuie să ne mire acest lucru întrucât, ca membru al Partidului Naţional 
Român, după ce şi-a dedicat întreaga tinereţe şi energie propăşirii neamului 
românesc din Transilvania, la fel ca şi mulţi alţii din generaţia lui, pur şi simplu 
nu se putea desprinde de politică. Astfel, în primăvara anului 1925 este 
prezent la campania electorală din judeţul Gorj unde:  

„[…] în urma provocărilor la care eram expus mi s-a dat prilej să arăt ce e 
Blajul şi ce e biserica a cărui preot sunt. Cred că m-am achitat perfect de bine, 
căci ministrul secretar de stat G. Tătărăscu a spus în parlament că Partidul 
Naţional:/ în numele căruia lucram eu:/ şi-a trimis la Gorj canonicii din Blaj. 
Ori canonici nu erau ci eu eram cel vizat”47. 
Începând cu anul 1925, în vederea alegerilor parlamentare care urmau 

să aibă loc în 1926, conducerea Partidului Naţional căuta soluţii pentru a-şi 
întări poziţia politică. Deputatul Sever Dan publică în presa vremii o serie de 
declaraţii în care lansează ideea unui posibil pact politic cu minorităţile pe 

                                                           
45 MMIRSBD, Ciorna scrisorii protopopului Ioan Simu către reverendul P. Leon Man, Şebeş, judeţul 
Alba, România, 30 aprilie 1926, nr. inv. 4979/D. 380, f. 1. 
46 MMIRSBD, Răspunsul reverendului P. Leon Man la scrisoarea protopopului Ioan Simu, Aurora, 
Illinois, SUA, 28 iulie 1926, nr. inv. 4980/D. 381, f. 2.  
47 MMIRSBD, Dosar întregitor anul 1925. Ioan Simu paroh protopop în Sebeş jud. Alba, nr. inv. 
4976/D. 377, f. 2. 
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baza unui compromis şi în special cu maghiarii, în ideea de a reaşeza partidul 
„pe baze noi”.  

Aceste declaraţii îl tulbură pe protopopul Ioan Simu, care reacţionează 
prezentându-şi poziţia într-un text publicat în numărul din 25 octombrie 
1925, al ziarului Alba-Iulia48. Simu îşi exprimă nedumerirea întrebându-se dacă 
domnul deputat Sever Dan şi cei care-i împărtăşesc opinia conştientizează 
care este efectul imediat al compromisului pe care doresc să-l înfăptuiască, 
deoarece nu trecuseră decât şapte ani de la Unire, iar rănile trecutului nu erau 
vindecate. Protopopul Ioan Simu vede aşezarea partidului „pe baze noi” 
numai ca pe o reorganizare a acestuia în cadrul tânărului stat român, un posibil 
pact cu minorităţile, în special cu cea maghiară, neaducându-i niciun câştig, 
dimpotrivă putând determina o reacţie de respingere din partea membrilor 
vechi. PNR, opinează Simu, „[…] nu mai luptă pentru susţinerea naţionalităţii 
române împotriva unei stăpâniri străine […]”49, iar atitudinea românilor în 
general şi a Partidului Naţional a fost pe deplin lămurită şi statuată în însăşi 
declaraţia de la 1 Decembrie 1918, când: 

 „P. N. a strigat cu glas statornic, în auzul întregii lumi: «Deplină libertate 
naţională pentru toate popoarele conlocuitoare», şi acest strigăt a fost pecetluit 
cu unanima aprobare a întreg poporului român de dincoace de Carpaţi, aici, 
sus în cetatea Alba Iulia […]. P. N. cu un gest mărinimos, în însufleţirea 
idealului atins, a aruncat un văl al uitării peste trecutul de suferinţă, şi în 
generozitatea sufletului său românesc a întins mâna cavalerească minorităţilor. 
Această mână cavalerească însă, timp de 7 ani, până azi, a fost respinsă din 
partea minorităţilor, şi aici adaug eu: în special din partea Ungurilor. Nu noi 
P. N. trebuie să mai dăm probe de sinceritatea apropierii. […] Ungurii trebuie 
să dea probă de ea. […] Până azi, după 7 ani, n-au dovedit, prin nici o ţinută 
a lor, nu că au prins dar nici cel puţin că au înţeles gestul partidului naţional 
[…] ei aleargă după himere pe care zadarnic le caută […] în special Ungurii, 
trebuie să revină: trebuie să-şi cristalizeze ţinuta lor politică dându-şi seama şi 
prinzând gestul P. N. dela 1 Decembrie 1918”50. 
Revenind la problema reorganizării partidului, Simu este de părere că 

prioritatea acestuia trebuie să fie aşezarea pe baze trainice a ţării, iar nu pactul 
cu minorităţile, o înţelegere cu ungurii să fie făcută numai când aceştia „[…] 
vor reveni de pe calea rătăcită a politicei pe care o joacă, se vor apropia, ei de 
sine nu căutaţi de noi, de aceia care vreau binele tuturora şi mai presus de 
toate binele ţării”51. 

Atitudinea antimaghiară a protopopului Simu, deşi acum pare 
anacronică, nu trebuie privită astfel deoarece pentru timpul respectiv era una 
                                                           
48 Simu 1925, p. 1. 
49 Ibidem. 
50 Ibidem. 
51 Ibidem. 
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foarte tolerantă. El a suferit o serie de neajunsuri din partea autorităţilor 
maghiare dinainte de Unire, de la şicane până la detenţie. De altfel, îşi şi 
motivează atitudinea spunând: „[…] cum am putea uita pe judecătorii unguri 
Korbuly şi Oelberg, cari pentru faptul că manifestam pe faţă dragostea 
noastră pentru neamul din care facem parte, au înfundat cu noi temniţele 
Seghedinului?! ... Cum am putea uita pe advocatul Samuel Adorján, care 
încerca, în faţa tribunalului din Alba Iulia, să ne deschidă temniţele, fiindcă 
suntem daco-romani?! ... Ori cum aş putea chiar eu [uita] fapta mizerabilă a 
autorităţilor ungureşti de pe vremuri, cari sub Nr. oficios spuneau că oficiile 
lor nu cunosc un Ioan Simu ci numai un Simu János?! ... Cum ar putea uita 
preotul care la 1916 a fost smuls din cuibul cald al familiei, pus în cătuşe şi 
escortat ca un tâlhar în temniţele Clujului, pentru singurul fapt că avea un 
fecior, care lupta în şirele glorioasei armate române?! ...”52. 

Îndrăzneala lui Simu de a-şi exprima liber opiniile şi de a înfrunta în 
presă pe unul dintre liderii Partidului Naţional Român nu trece neobservată. 
Atitudinea protopopului i-a deranjat pe liderii judeţeni ai partidului care încep 
să-l şicaneze, lucru pe care chiar el îl dezvăluie: „[…] organizaţia judeţeană a 
acestui partid, prin anumiţi indivizi, a încercat faţă cu mine o acţiune ostilă, 
ridicând şi chestiunea confesională”53. Reacţia protopopului nu se lasă mult 
aşteptată, nefiind genul de om care să-şi plece uşor capul. Câteva luni mai 
târziu, în cursul anului 1926, Ioan Simu demisionează din calitatea de membru 
al Partidul Naţional Român şi se înscrie în Partidul Poporului, condus de 
generalul Averescu, candidează la alegerile generale din 1926 şi este ales 
deputat în Parlamentul României. Despre aceasta, Simu spunea:  

„Mi-a succes să fiu ales în calitatea mea de deputat am căutat să satisfac tuturor 
cererilor cari mi s-au adresat, prin intervenţii pe la ministere. Acestor 
intervenţii se datoresc ajutoarele pentru zidirea şcoalelor în cinci comune 
dintre care remarc comuna Benic (curat unită) căreia în scopul acesta i-am 
exoperat suma de lei 100000”54. 
Protopopul Ioan Simu nu se regăseşte însă în Partidul Poporului, din 

care demisionează în 14 noiembrie 1927. În absenţa unei organizaţii judeţene 
a acestui partid, se adresează prin intermediul unei Întâmpinări-declaraţii 
publicate în presă şi adresată avocatului Zaharia Muntean din Alba Iulia, care 
obişnuia să semneze comunicate în presa vremii în numele unui comitet 
implicat în „mişcarea averescană” din zonă.  

„Binevoiţi deci, dle avocat, a lua cunoştinţă că repăşesc dintre membrii 
Partidului Poporului […]. Dumneavoastră personal, desigur, aţi dedus de mult 

                                                           
52 Ibidem. 
53 MMIRSBD, Dosar întregitor anul 1926. Ioan Simu paroh protopop în Sebeş jud. Alba, nr. inv. 
4977/D. 378, f. 1. 
54 Ibidem. 
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acest fapt, pe urma ţinutei mele din trecutul apropiat […]. Cred că nu aşteptaţi 
motivarea acestui pas” 55,  

declară sec protopopul fără a-şi motiva gestul. 
Simu se înscrie în Partidul Naţionalist-Democrat, fondat şi condus de 

Nicolae Iorga. „Partidul Iorghist”, cum era cunoscut în epocă, era format mai 
ales din intelectualii grupaţi în jurul marelui istoric şi admiratorii acestuia, 
risipiţi prin toată ţara. Pentru a accede la conducere, Partidul Naţionalist-
Democrat realizase o serie de alianţe în scopuri electorale. Astfel, în anul 1924 
s-a aliat cu gruparea desprinsă din Partidul Poporului şi condusă de 
Constantin Argetoianu, iar în 1925 cu Partidul Naţional Român, 
înregimentarea lui Simu în rândul „iorghiştilor” apropiindu-l din nou de 
vechii lui camarazi de luptă. 

Ce este interesant şi, nu se ştia în biografia protopopului Ioan Simu şi 
în istoria oraşului Sebeş, este faptul că Simu a ocupat scaunul de primar. Acest 
lucru s-a petrecut, cel mai probabil, între primul mandat al căpitanului Ilie 
Stricatu (1927-1930) şi cel al lui Ioan Oniţiu, acesta din urmă având un mandat 
scurt în 1931-1932, urmat de un al doilea mandat al celui dintâi, între 1932 şi 
1938. Rămân „vacanţi” anii 1930 şi 1931, iar în 1931 sigur scaunul de primar 
al Sebeşului era ocupat de Ioan Simu, după cum rezultă dintr-o plângere 
adresată arhiepiscopului şi mitropolitului de Blaj, Vasile Suciu, chiar de către 
credincioşii protopopului Simu: 

„Excelenţă! Domnule Mitropolit! 
Mult Stimate Prea Sfinte! 
Vă rugăm foarte mult, mai mulţi credincioşi din parochia domnului protopop 
Simu Joan din Sebeşul Săsesc. 
Ca să ne satisfaceţi această dureroasă plângere, 
Prea Sfinţia Voastră! Noi nu înţelegem absolut ce urmăreşte Dl. Protopop 
Simu, vedem doar căci aleargă după friptură în toate Partidele şi tot nu se mai 
satură, iar de sfântul Locaşu alui Dumnezeu şi de credincioşii ei nu se 
interesează nici a suta parte, ca de friptura partidelor. Acum câţiva ani era 
Averescan, pe urmă sau schimbat la faţă, sau făcut Naţional, pe urmă s-au 
schimbat la faţă a doua oară şi sau făcut Jorghist ajungând totodată şi Primar 
Prea Sfinţia Sa. 
Care domnul protopop nu sau gândit când sau aşezat în scaunul de primar, 
căci îl va pedepsi atot puternicul din cer pentru nelegiuita faptă prin care 
pătează Sfântul Locaş cu învrăjbita sa politică lacomă fără rost. 
Prea Sfinţia Sa! 
Noi Vă rugăm ca pe unul şi cel mai iubit al nostru prea Sfinţit, la care avem 
toată nădejdea, să bine voiţi a ne veni întru ajutorul nostru, ca Domnul 
Protopop Simu să stea la Sfântul Lăcaşi şi să vadă de credincioşii ei nu de 
învrăjbirile Primăriei, ca nu cumva, mâine sau poimâine să-i fie prea târziu, 
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căci vede dumnealui prea bine căci şi aşa câtă luptă să dă pentru scumpa 
noastră religie, căci mulţi credincioşi se abat dela ea şi aceasta este tot vina 
domnealor, căci conturbă Sfântul Locaş. Deci vă rugăm foarte mult Prea 
Sfinţia V. să luaţi stricte măsuri pentru plângerea ce vo trimitem, căci nu am 
vrea să se întâmple neplăceri cum sau întâmplat şi în comuna Tăuţ cu părintele 
gr. ort. Istrate pe timpul Liberalilor. 
Prea Sfinţia Sa! 
Vă rugăm încă odată foarte frumos, că nu ne luaţi în nume de rău, căci noi nu 
suntem oameni cari facem politică căci nu ştim. Domnul Maniu o ştie 
domnealui să trăiască so facă şi mai departe cu Dumnezeu înainte. 
Sebeşiul Săsesc la 11 VI 1931 
Vă salutăm cu nespusă iubire şi  
Cu tot respectul vreo: 100 DE  
CREDINCIOŞI DIN SEBEŞUL 
SĂSESC”56. 
Plângerea a fost redactată în perioada în care Simu făcea parte din 

partidul condus de Nicolae Iorga, care, din luna aprilie 1931, deţinea şi 
demnitatea de prim-ministru.  

Declinul imaginii protopopului Simu a început însă mai devreme, în 
perioada în care acesta a fost deputat. Desele deplasări la Parlament şi 
ministere au avut drept consecinţă directă neglijarea de către protopop a 
propriilor lui credincioşi, care-l taxează dur. Pentru ei nu mai conta ce a făcut 
şi a sacrificat Simu pentru înfăptuirea Unirii, nici chiar faptul că din poziţia de 
deputat şi, ulterior, de primar avea acces la fonduri pe care le-a dirijat tot către 
biserică şi învăţământul confesional greco-catolic. Tot ce conta pentru ei era 
că se simţeau abandonaţi, ca o turmă fără păstor. Astfel, ajung să vadă în Simu 
un „fripturist politic”, un om lacom care caută influenţă politică şi putere, 
ameninţându-l însuşi pe mitropolit cu posibile consecinţe nedorite.  

Nu este cruţat nici de vechii lui tovarăşi din Partidul Naţional Român, 
care-l atacă dur în presă, batjocorindu-l şi scoţând în evidenţă lăcomia 
protopopului, implicat într-un scandal local, dorind să influenţeze în favoarea 
parohiei greco-catolice din Daia Română atribuirea unui teren scos din 
administrarea direcţiei silvice pentru a fi dat dăienilor. Pentru a-şi motiva 
implicarea în această chestiune, protopopul publică o scrisoare deschisă în nr. 
15 din anul 1931 al ziarului Pacea, însă replica naţional-ţărăniştilor este dură şi 
se încheie „apoteotic” cu ridiculizarea părintelui Simu într-un catren: „Uite 
popa Milion/S’a suit în camion/S’ambrăcat şi’n reverendă/Ca să facă 
propagandă”57. Perioada „iorghistă” a protopopului Simu este cea despre care 
avem deocamdată cele mai puţine surse.  

                                                           
56 MMIRSBD, Acuze la preaon. Ioan Simu, nr. 2945/12 iunie 1931 Sebeşul săsesc, nr. inv. 
4982/D. 383, f. 1-2. 
57 Răspuns 1931, p. 1. 
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Ioan Simu se alătură vechilor săi tovarăşi din PNR, grupaţi acum în 
Partidul Naţional Ţărănesc, rezultat în urma fuziunii realizate în toamna 
anului 1926 între Partidul Naţional Român, condus de Iuliu Maniu, şi Partidul 
Ţărănesc, condus de Ion Mihalache. La alegerile pentru Adunarea Deputaţilor 
din anul 1933 este prezent pe listele PNŢ58, iar în anul următor este ales 
membru în Comitetul Judeţean pe poziţia 5, din 4659. De acum încolo, Simu 
activează exclusiv pe linie ideologică, fără a mai candida pentru demnităţi 
publice. A participat la impozanta serbare de la Cut, din 18 noiembrie 1934, 
prilejuită de dezvelirea bustului memorandistului Septimiu Albini, unde, în 
prezenţa a 10000 de oameni veniţi din întreaga zonă, oficiază în fruntea unui 
sobor de preoţi serviciul divin, secondat de corul Reuniunii Meseriaşilor şi 
Comercianţilor din Sebeş, şi ţine o cuvântare participanţilor60. În cursul anului 
1935, ocupă funcţia de vicepreşedinte al organizaţiei judeţene Alba a PNŢ61 
şi pe cea de „şef al sectorului Valea Secaşului”62. Continuă activităţile de 
propagandă ale partidului, ţinând discursuri elogioase la adresa preşedintelui 
Iuliu Maniu cu prilejul diferitelor întruniri politice din zonă, ca de pildă la 
Uioara63 sau Cut64, iar în aprilie 1936 este reconfirmat în funcţia de 
vicepreşedinte al PNŢ Alba65. 

Această ultimă perioadă din activitatea părintelui Ioan Simu nu seamănă 
deloc cu cele anterioare. Nu ştim dacă vârsta îşi spunea cuvântul, la jumătatea 
deceniului patru al secolului trecut având 60 de ani, sau dacă perioada intensă 
de luptă politică l-a obosit. Cert este că atitudinea părintelui era una de 
obedienţă, devenind un soldat disciplinat al partidului, nu se mai certa nici cu 
maghiarii şi nici cu conducătorii partidului, pe care acum îi elogiază public. 
Există opinia că a făcut parte şi din Partidul Naţional Liberal66, considerată 
de noi nefondată. 

Un episod trist din viaţa protopopului are loc în data de 3 august 1946, 
când, cu prilejul unei întruniri a conducerii Partidului Naţional Ţărănesc - 
aripa Maniu, comitetul de conducere al partidului din întreg judeţul s-a reunit 
în sediul băncii „Izvorul” din Alba Iulia, pentru a desemna candidaţii la 
alegerile ce urmau să aibă loc în toamna aceluiaşi an. În acea perioadă, toate 
întrunirile şi manifestaţiile ţărăniste erau boicotate de comuniştii reuniţi în 

                                                           
58 Arhire 2000-2001, p. 174. 
59 Marele congres 1934, p. 2. 
60 Serbările 1934, p. 1. 
61 Şedinţa 1935, p. 5. 
62 Întrunire 1935, p. 2. 
63 Măreaţa adunare 1935, p. 1. 
64 Impunătoarea manifestaţie 1935, p. 1. 
65 Congresul 1936, p. 2. 
66 Groza et alii 2018, p. 98. De altfel, succinta fişă biografică conţine şi alte inadvertenţe, în 
opinia autorilor, protopopul decedând în anul 1949, în loc de 1948. 
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Frontul Naţional Democrat, care vedea în PNŢ cel mai mare duşman al său. 
Nici întrunirea de la banca „Izvorul” nu a făcut excepţie, în sală dând buzna 
aproximativ 40 de persoane care au început să-i agreseze pe ţărăniştii prezenţi. 
Pe lângă părintele Simu, în sală se aflau şi alţi doi sebeşeni, Silviu Cărpinişianu 
şi dr. Ioan Cuşută, fost primar al Sebeşului, însă cei mai zdravăn bătuţi au fost 
avocatul dr. Ioan Pop, preşedintele filialei judeţene a PNŢ, şi protopopul 
Sebeşului, Ioan Simu, care a fost lovit cu bestialitate în cap cu un scaun şi cu 
o lampă electrică, în timp ce încerca să iasă din sală67. 

În acelaşi an, protopopul Ioan Simu este pensionat. Credem că acest 
eveniment are legătură directă cu episodul „Izvorul”, după bătaia încasată, 
protopopul nemaiputând să slujească la altar. De altfel, şi înscrisurile parohiei 
greco-catolice Sebeş sugerează acest lucru, în registrul botezaţilor ultima 
înregistrare făcută de Simu datează din 28 iulie 1946, după care, până la 
instalarea succesorului său, Teodor Radu, în luna noiembrie, nu a mai fost 
operată nicio înregistrare. Suntem convinşi că părintele s-a resimţit o perioadă 
după bătaia primită, de altfel a şi părăsit Sebeşul, stabilindu-şi domiciliul la 
Alba Iulia, la una dintre fiicele sale, unde moare doi ani mai târziu, în 22 iunie 
1948, cu câteva zile înainte de împlinirea vârstei de 73 de ani. 

Din fericire pentru el nu a fost martor la desfiinţarea de către comunişti 
a bisericii greco-catolice68, viaţa lui oprindu-se aici şi probabil că a fost mai 
bine aşa, întrucât majoritatea camarazilor săi de luptă naţională şi politică au 
cunoscut „binefacerile” închisorilor comuniste, reeducarea în spiritul noilor 
vremuri şi lagărele de muncă forţată, lucru care în mod cert i s-ar fi întâmplat 
şi părintelui Ioan Simu dacă ar mai fi trăit. Tinereţea şi-a sacrificat-o pentru 
drepturile românilor transilvăneni, suferind umilinţe, detenţie şi bătăi din 
partea autorităţilor maghiare. Ajuns la bătrâneţe a suferit din nou aceleaşi 
umilinţe şi bătăi, dar de data aceasta încasate de la compatrioţii săi români 
care au îmbrăţişat ideologia comunistă, şi care vedeau în intelectuali, preoţi şi 
în toţi oamenii cu ceva avere, principalul „duşman de clasă”. 
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