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Abstract. In the sovietised Romania, the communist dictator Gheorghe
Gheorghiu Dej flattened out his way to the top of political power pyramid
clamping over the bodies of some potential adversaries. Such a tragically
case was represented by the former communist leader of the years
1940–1944, Stefan Foris, who's ordered assassination is recomposed in
the following documentary paper.

Dupã al doilea rãzboi mondial, aºa cum se cunoaºte, þãrile din estul ºi sud-es-
tul Europei au fost înglobate în sfera de influenþã a Uniunii Sovietice. În scurt
timp, în mai toate aceste State cu suveranitate limitatã au preluat puterea poli-
ticã partidele comuniste satelite care, vreme de decenii, gravitaserã în orbita
Kominternului.
În România, ca ºi în celelalte þãri captive, s-a declanºat ºi s-a manifestat timp

îndelungat o luptã aprigã între diferiþii lideri, pentru acapararea ºi menþinerea
conducerii supreme în Partid ºi în Stat.
Pânã în cele din urmã a învins Gheorghe Gheorghiu-Dej, blagoslovit de

tãtucul de la Kremlin, ºi sprijinit de baronii sãi preferaþi Emil Bodnãraº, Ion
Gheorghe Maurer, de carismatici cu numele gen Gheorghe Apostol, de naivii
Constantin Pârvulescu, Iosif Rangheþ, dar mai ales de foºti ilegaliºti cu vocaþie
de torþionari ºi criminali, ca Alexandru Drãghici, Gheorghe Pintilie, Alexandru
Nicolschi, Ion Soltuþiu º.a.
Astfel au cãzut victime, rând pe rând, liderii comuniºti ªtefan Foriº, Lucreþiu

Pãtrãºcanu — lichidaþi fizic; „troica“ Ana Pauker, Vasile Luca, Teohari Geor-
gescu — destituiþi din înaltele funcþii, arestaþi, condamnaþi...; Iosif Chiºinevschi
ºi Miron Constantinescu — scoºi din nomenclatura la vârf din cauza hrusciovis-
mului lor intempestiv ºi deranjant; iar alþii mai mãrunþi, dar zgomotoºi (Ovidiu
ªandru, Vasile Bâgu, Constantin Doncea, Grigore Rãceanu etc.), s-au ales cu
marginalizarea strict supravegheatã.

ªtefan Foriº

Nãscut la 9 mai 1892, în comuna Tãrlungeni, judeþul Braºov — mort în vara
anului 1946, în Bucureºti.

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din România
– PCdR, în perioada 31 decembrie 1940–4 aprilie 1944.
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A urmat cursurile Facultãþii de Matematicã-Fizicã a Universitãþii din Buda-
pesta (licenþiat în anul 1919).
Locotenent în armata austro-ungarã, în anii primului rãzboi mondial.
Din decembrie 1918, membru al Partidului Comunist din Ungaria. Participant

(din aprilie 1919) la ofensiva militarã ungarã declanºatã contra armatei române.
Dupã înfrângerea „revoluþiei“ bolºevice a lui Béla Kun, Foriº s-a stabilit la

Braºov, devenind membru al Partidului Socialist (octombrie 1919).
Mai toate biografiile sale din acea perioadã îl descriu „de profesie contabil ºi

jurnalist“, „cunoscãtor al limbilor maghiarã, românã, germanã ºi francezã“.
Membru al Partidului Comunist din România, începând cu anul 1926.
S-a stabilit, în anul 1923, cu domiciliul în Bucureºti, continuând activitatea

de redactor sau corespondent de presã al unor publicaþii democratice sau comu-
niste. În cadrul „Ajutorului roºu“ a acþionat pentru sprijinirea materialã ºi moralã
a tovarãºilor de idei aflaþi în închisori sau lagãre.
Pentru activitatea politicã ilegalã, a fost în mai multe rânduri arestat (înce-

pând din anul 1924), iar în urma unui proces desfãºurat la Cluj, a fost condamnat
la 10 ani închisoare; sentinþã anulatã ulterior.
Pentru anii 1928–1930, documentele de arhivã îl prezintã drept „funcþionar

de partid“ la Harkov, Moscova sau Berlin, reprezentant al PCdR în diferite or-
ganisme ale Internaþionalei a III-a Comuniste (Komintern).
Revenit în þarã, a fost desemnat membru în Secretariatul regional al PCdR din

Ardeal (1930–1931). În continuare, secretar al sectorului de agitaþie ºi propagan-
dã (Agitprop) al CC al PCdR; corespondent al TASS pentru România.
Arestat din nou, în anul 1932, a fost condamnat la 5 ani închisoare. Eliberat

în anul 1935, ºi-a reluat activitatea clandestinã de agitaþie ºi propagandã comu-
nistã.
Promovat în munca de partid, a fost cooptat în Comitetul Central al Partidului

Comunist din România (din anul 1937), rãspunzând de sectorul Agitprop ºi de
organizaþia de tineret a Capitalei.
În vara anului 1940 a fost convocat la Moscova de cãtre conducãtorii Kom-

internului. Dupã tot felul de verificãri ºi analize ale variantelor optime, s-a ajuns,
în cele din urmã, la numirea lui ªtefan Foriº în funcþia de secretar general al CC
al PCdR.
Foriº a revenit în þarã la finele lui decembrie 1940, datã de la care a început

sã-ºi exercite funcþia cu care fusese învestit de Komintern.
Timp de patru ani — date fiind condiþiile grele de rãzboi — a condus, uneori

mai bine, alteori mai poticnit sau mai autoritar, mai stângist activitatea din clan-
destinitate a miºcãrii comuniste, pânã la 4 aprilie 1944 — când a fost debarcat,
cu pistolul la tâmplã, de la conducerea CC al PCdR.
În contextul apropierii armatei Uniunii Sovietice de graniþele României, în

Partidul Comunist s-au format douã centre de putere, gata sã preia conducerea
supremã într-un „partid politic de mare viitor“. Erau, mai întâi, Ana Pauker, Vasile
Luca º.a., care, aflaþi la Moscova, se pregãteau sã descindã la Bucureºti ca lideri
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absoluþi ai PCdR. Totodatã, ilegaliºtii aflaþi în închisori ºi lagãre îºi desemnaserã
propriul lor lider — Gheorghe Gheorghiu-Dej — pentru preluarea controlului
asupra conducerii PCdR.
Se pare cã ºi în acest caz, rolul agentului dublu Emil Bodnãraº a fost decisiv.

Sfãtuit sau nu de ºefii de la Kremlin, Bodnãraº a pontat la ruleta politicã pe cel
considerat mai dibaci ºi mai avenit, pe Gheorghe Gheorghiu-Dej. Pentru aceasta
s-a folosit de suficienþa a doi veleitari de duzinã — Constantin Pârvulescu ºi
Iosif Rangheþ — spre a da „lovitura de Partid“ de la 4 aprilie 1944. Ameninþat
cu moartea, secretarul general al CC al PCdR, ªtefan Foriº, a fost silit sã predea
arhiva partidului în mâinile „triumvirilor“ Bodnãraº-Pârvulescu-Rangheþ, auto-
definiþi conducerea provizorie a PCdR.
În zadar a încercat Constantin Pârvulescu — împins de intriganþi interesaþi —

sã se erijeze în secretar general al CC al PCdR, imediat dupã debarcarea lui
Foriº. De cum a ieºit din lagãr ºi pânã la jumãtatea lui septembrie 1944, când au
descins Ana Pauker ºi Vasile Luca din avionul de Moscova — Gh. Gheorghiu-
Dej reuºise sã se impunã ca virtual conducãtor suprem al PCdR, în aºteptarea
firmanului de la Stalin.
Revenind la cazul ªtefan Foriº, este de menþionat cã dupã 4 aprilie 1944 a

fost folosit de cãtre „triumviri“, timp de o lunã, în redacþia ziarului ilegal Româ-
nia Liberã. De aci înainte însã a avut parte numai de mãsuri stricte de izolare,
fiind supravegheat, þinut sub pazã permanentã. La cerere, a întocmit rapoarte de-
spre activitatea sa politicã, a purtat discuþii cu cadriºtii partidului. Dupã 26 au-
gust 1944 i s-au permis plimbãri prin Capitalã, însã numai însoþit. De la jumã-
tatea lui septembrie 1944 înainte, lui Foriº i s-a aplicat un tratament cel puþin
curios: alternând scurtele perioade de relativã libertate la locuinþa sa ºi în oraº —
cu arestãri inopinate, în plinã stradã ºi deþinerea sa în clãdiri ce adãposteau sedii
ale PCdR. Toate pânã la 9 iunie 1946, când — la indicaþiile Secretariatului CC
al PCR, format din Gh. Gheorghiu-Dej, Ana Pauker, Vasile Luca ºi Teohari Geor-
gescu — a fost pentru ultima oarã rãpit de pe stradã, ucis (lovituri cu o rangã de
fier în cap) ºi îngropat într-o încãpere auxiliarã din sediul CC al PCdR.
Nici în cãsnicie lui ªtefan Foriº nu i-a prea surâs norocul. Prima soþie, Lotty

Csere i-a devenit infidelã pe când el se afla în detenþie. S-a recãsãtorit cu ucrai-
neanca Tatiana Liabis, pentru ca în timpul celui de-al doilea rãzboi mondial, „to-
varãºa de viaþã“ sã-i devinã Victoria Sârbu, cea cu care a avut o fiicã.
ªi pentru ca tragedia sã fie complectã, mama lui ªtefan Foriº — fiindcã îºi

cãuta cu disperare fiul — a fost redusã la tãcere, pe fundul râului Criºul Repede,
ancoratã cu o piatrã masivã de gât.

La Plenara CC al PCR din 1968, ªtefan Foriº a fost reabilitat politic post-
mortem, osemintele i-au fost identificate ºi depuse în hemiciclul „Monumentului
eroilor pentru libertatea poporului ºi patriei, pentru socialism“ — lãcaº funerar
impozant dezafectat dupã evenimentele din decembrie 1989.
Autorii „loviturii de Partid“ de la 4 aprilie 1944 (Emil Bodnãraº et comp.) s-au

înfricoºat la gândul cã, în reabilitarea lui ªtefan Foriº, Nicolae Ceauºescu va merge
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pânã la capãt, vârând sub incidenþa sancþiunilor pe cei care în lupta pentru pre-
luarea conducerii Partidului Comunist cãlcaserã peste cadavrul lui ªtefan Foriº.
Numai cã succesorul lui Gh. Gheorghiu-Dej avusese alte gânduri ºi alte pla-

nuri. Pe lângã umbrirea în posteritate a imaginii lui Gheorghiu-Dej, Ceauºescu
mai vroia ºi sã þinã sub presiune ºi ameninþare, cum ºi în totalã ascultare, pe cei
pe care avea tot interesul sã-i minimalizeze ºi sã se descotoroseascã de ei, însã
nu imprudent, dintr-o datã, ci în mod treptat ºi definitiv.

„Lovitura de Partid“

Secretarul general al CC al PCdR, ªtefan Foriº, a fost, deci, înlãturat din
funcþie de cãtre trei dintre colaboratorii sãi: Emil Bodnãraº, Iosif Rangheþ, Con-
stantin Pârvulescu. Actul demiterii a avut loc în ziua de 4 aprilie 1944. Cei trei
fuseserã sancþionaþi de conducerea partidului, cu doar câteva sãptãmâni în urmã.
În zilele de dupã 23 august 1944, ªtefan Foriº a redactat pentru conducerea

superioarã de partid „Însemnãri privind activitatea sa ºi situaþia din PCdR în anii
1940–1944“.
În cuprinsul acestor „însemnãri“, dupã ce releva cu lux de amãnunte „Ches-

tiunea Rangheþ“, conchidea: „Pe chestiunea sabotãrii muncii de rãzboi (pole-
mica Bodnãraº ºi altele) e suspendat pânã la autocriticã; fãcând autocriticã,
continuã munca în provincie, este aranjat sã plece la Braºov ºi Banat pe linia
CC, însã intervine schimbarea din 4 aprilie ºi el scapã de aceastã sarcinã «grea»
cu care a tãrãgãnat vãdit pânã la schimbare.“
În „Chestiunea Ghiþã“ (C. Pârvulescu), Foriº a evocat multele neînþelegeri cu

un aiurit încãpãþânat ca Pârvulescu, din pricina neglijenþelor cãruia avuseserã loc
cãderi de comuniºti în mâinile Siguranþei. Iatã cum descria Foriº atitudinile ne-
partinice ale lui Pârvulescu, care au dus la o drasticã sancþiune — „suspendarea
din CC pe 6 luni, pus la muncã ºi sã-ºi facã autocritica“: „Dupã autocritica lui
din februarie 1944 este chemat la ºedinþã cu Bodnãraº ºi pus la munca de rãzboi,
apoi în martie, adus la ºedinþa CC, este pus la curent cu întreaga situaþie ºi mun-
cã, este de acord cu toate ºi voteazã împreunã cu ceilalþi sancþiunea cu «vot de
blam» pentru Bodnãraº în chestiunea sabotãrii de cãtre acesta a echipelor cen-
trale de sabotaj ºi de diversiune ºi de pedepsire...
În chestiunea lui Ghiþã au fost de acord toþi membrii CC, iar Constantin Agiu

l-a criticat pe Marius (ªtefan Foriº) pentru tãrãgãnarea acestei chestiuni ºi pentru
discuþii intermitente cu Ghiþã, spunând cã hotãrârea luatã în martie trebuia luatã
de mult. Agiu de la sine a prelucrat scrisoarea lui Marius cãtre Ghiþã, din ianuarie
— cu Ghiþã — ºi a gãsit cã scrisoarea e foarte tovãrãºeascã ºi justã“.
Interesantã este „însemnarea“ lui Foriº despre „creerul“ complotului, Emil

Bodnãraº: „Cu toate cã a primit oameni, maºini etc., n-a organizat echipele cen-
trale, insistând la organizarea dintr-o datã a detaºamentului întregit cu croitori,
cismari... etc. ºi sabotând activitatea echipelor centrale. La începutul lui martie
1944 i s-a cerut din nou punerea în acþiune a echipelor ºi paralel s-a stabilit ta-
bloul oamenilor pentru detaºament.
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La 30 martie a fost din nou criticat pentru echipe care n-au fost puse în ac-
þiune. ªi-a fãcut autocritica dupã o rezistenþã — ºi s-a stabilit punerea imediat în
funcþiune a echipelor centrale ºi ieºirea pe teren a detaºamentului în aprilie.
Dupã atitudinea lui ºi pentru sabotarea echipelor a primit un vot de blam, din
partea CC reprezentat de Sorin (Nicolae Petrea), Marius (ªtefan Foriº), Ghiþã (C.
Pârvulescu), Mira (Victoria Sârbu). Dupã acest incident vine schimbarea din 4
aprilie 1944“.
Dintre „triumvirii“ conjuraþiei, Iosif Rangheþ a încetat din viaþã primul, la 1

septembrie 1952. Ceilalþi doi au luat cunoºtinþã de toate rapoartele lui ªtefan
Foriº, întocmite pentru dezvinovãþirea sa ºi trimise conducerii superioare de par-
tid. Dupã ce s-au numãrat printre cei mai interesaþi în defãimarea lui Foriº pânã
la eliminarea sa fizicã, cei doi au trecut la confecþionarea unei întregi „arhive“,
cu documente însãilate ulterior ºi în grabã, prin care nãscoceau povestea luptei
pentru ºefia în CC PCdR, între Foriº ºi Gh. Gheorghiu-Dej, acesta din urmã gi-
rând din închisoare, chipurile, întreg planul de mazilire a secretarului general al
CC în funcþiune.
Mai mult, insultând pânã ºi memoria lui Foriº, Bodnãraº ºi Pârvulescu s-au

întâlnit la 30 octombrie 1952, pentru a consemna „adevãrul privind pregãtirea ºi
punerea în aplicare a planului de înlãturare a lui ªtefan Foriº din conducerea
partidului“. S-a pãstrat acea ipocritã stenogramã a convorbirii, în care istoria este
mãsluitã cu o seninãtate demnã de o cauzã mai bunã.
Nu intrãm în detalii, fiindcã nu este acum rostul ºi locul. Spicuim doar câteva

fragmente dintr-o discuþie ciudatã, în care Bodnãraº vorbea mai tot timpul, fiind
întrerupt din când în când, cu câte o timidã ºi încâlcitã propoziþie, de cãtre insufi-
cientul Pârvulescu.
Despre poziþia avutã iniþial de Rangheþ, ultra-spionul rutean remarca semni-

ficativ: „Rangheþ susþinea cã nu se poate spune cã Foriº este un duºman, cã Foriº
a fãcut multe ºi grave greºeli faþã de partid, aceasta este just ºi cã el este o neno-
rocire în fruntea partidului este încã just. Dar ce ar fi dacã i-am spune lui Foriº
în faþã aceastã chestiune? Uite unde ai adus partidul, uite ce ai fãcut din partid.“
ªi continua Bodnãraº: „La aceastã tezã a discuþiei dintre noi a contribuit ºi po-
ziþia lui Pãtrãºcanu, care când am discutat cu el problema înlãturãrii lui Foriº,
fãrã sã-i arãtãm prea multe lucruri, cã de fapt existã o pregãtire concretã..., Pã-
trãºcanu a pus problema cã nu vrea sã facem fracþiuni în partid ºi cã aici trebuie
o clarificare principialã pãstrând regulile statutare ale partidului. Pãtrãºcanu —
sesiza Bodnãraº — ºtia cã aceasta este forma certã care duce la lichidarea noas-
trã („triumvirii“) ºi la întãrirea lui Foriº ºi punerea pe baze statutare, de discuþie,
de polemicã, de verificare a principialitãþii poziþiei.
Rangheþ la prima ºedinþã în discuþia avutã cu mine, nu a caracterizat deci pe

Foriº ca duºman.A spus cã e periculos, cã a greºit, cã este o nenorocire în fruntea
partidului. Naiv.“
ªi tot o afirmaþie indirectã a lui Bodnãraº, care proiecteazã în luminã favora-

bilã atitudinea lui Pãtrãºcanu: „Abia dupã ce m-am legat cu Rangheþ pe ches-
tiunea lui Foriº, atunci am fãcut legãtura ºi cu Pãtrãºcanu ºi am discutat pro-
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blema lui Foriº. Eu am impresia cã însuºi Pãtrãºcanu a adus-o, ºtia el ceva de
aceastã chestiune. Dar nu cã Foriº ar fi duºman. Pãtrãºcanu în chestiunea Foriº
a luat atitudine, aceasta este foarte important, pentru cã el a vãzut frãmântãrile
la Rangheþ ºi la mine pe chestiunea Foriº ºi ºi-a spus: e rost sã mã salt eu, sã cad
de acord. Însã în nici un caz nu a acceptat, a refuzat categoric ideea vreunei înlã-
turãri, s-a dat la o parte, spunând «eu nu vreau sã fac fracþionism!»“.
Cum a descris Bodnãraº momentele dinaintea ºi din timpul conjuraþiei anti-

Foriº: „... Am constituit grupa care trebuia sã ajute la loviturã, în frunte cu Fili-
pescu care era cel mai hotãrât element. Eram Filipescu, Mutulescu, Rangheþ ºi
eu — în total patru. Toþi înarmaþi. Am pregãtit mijloace pentru lichidarea nezgo-
motoasã: ciocane.
Am pregãtit maºina, pe Matei ºoferul ºi o maºinã a lui Rangheþ cu Rãbcea...
În ziua de 4 aprilie, ora 14, a venit bombardamentul american, am crezut cã

ne va da peste cap planul, dar ne-a ajutat. Foriº era în panicã. Nu circula nici o
maºinã, a fost norocul nostru cã tehnicul lui, Romeo, n-a putut sã mã ducã cu
maºina lui, cã a trebuit sã folosesc maºina mea, a lui Matei. M-a dus la el ºi acolo
l-am gãsit spre surprinderea mea pe Kofler. L-am întrebat ce este cu asta, a spus
cã a fost la el ºi l-a prins bombardamentul, ºi l-a lãsat pe Kofler cu Mira în altã
camerã...
Apare afarã ºi maºina cu Rangheþ. El a identificat în ce casã suntem ºi a venit,

conform înþelegerii, cu grupa. Eu însã nu-i pusesem încã problema lui Foriº,
ºtiam cã este înarmat, avea un pistol, era ºi Romeo care era un câine devotat al
lui, foarte vigilent ºi-l pãzea totdeauna, îmi venea greu sã-i pierd din ochi, sã ies
ºi sã-i dau drumul lui Rangheþ sã intre, aºa cum era stabilitã înþelegerea, cã vor
veni dupã 20 de minute dupã ce eu am lichidat cu ei ºi am nevoie de eventual
ajutor, dupã ce am pus problema.
Gazda s-a alarmat când a vãzut maºina opritã afarã, Mira afarã s-a agitat,

Foriº a ciulit urechile, dar încã n-a reacþionat atunci, ci abia dupã 3 minute când
maºina cu Rangheþ s-a întors din nou. Atunci Foriº a spus: «Ce este asta, ce în-
seamnã asta?». Zic: «Maºina este a serviciului nostru, tovarãºe Marius, ºi iatã
hotãrârea pe care trebuie sã þi-o transmit spre executare. Legãtura mea [de la
Komintern] a venit»“.
În fapt, ºtiindu-se de dubla cetãþenie — românã ºi sovieticã — a lui Emil

Bodnãraº, secretarul general al CC al PCdR a dat crezare celor ticluite de cãtre
Bodnãraº într-o hotãrâre komiternistã apocrifã. Dar sã reluãm relatarea din 1952
a „gangsterului“ Emil Bodnãraº:
„Eu stãteam pregãtit cu o mânã pe pistol, cu alta pe ciocan ºi când mi-am

deschis haina sã scot documentul, a vãzut ciocanul ºi s-a impresionat. I-am dat
documentul, hârtia bãtutã la maºinã de noi, s-a fãcut alb ca varul, au apãrut bro-
boane de sudoare, a vãzut pistolul în mânã, îl aveam pus pe colþul mesei ºi þi-
neam mâna pe mâner, ºi atunci el a spus: «Eu mã supun»... L-am luat ºi i-am pus
întrebarea: «Ai auzit de GPU?»— Zice: «Da»— Zic: «Uite, cu asta ai de a face.
Imediat îmi trece toate legãturile ºi totul, ºi dacã vorbeºti un cuvânt sau calci
alãturi rãspunzi cu capul».
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Nu avem pe nimeni. N-au mai revenit Rangheþ ºi echipa...
ªi atunci mi-am asigurat documentele, toatã arhiva ºi toate legãturile ºi toate

întâlnirile de la Romeo ºi i-am lãsat pe ei în casã fãrã nimic, le-am luat pistolul
ºi le-am spus sã nu iasã cã ies pe riscul lor ºi m-am dus cu servieta“.
Prin urmare, un sancþionat de CC al PCdR, cu vot de blam, în cârdãºie cu alþi

doi sancþionaþi — C. Pârvulescu ºi Iosif Rangheþ, a acþionat precum un dezertor
din armatã, ajungând pânã la atentatul politic de 4 aprilie 1944.
Din studierea atentã a documentelor referitoare la teribila „loviturã de Par-

tid“, reiese azi cu limpezime cã actul în sine a aparþinut exclusiv aventurierului
Emil Bodnãraº, care ºi-a asigurat în prealabil încuviinþarea tacitã a celorlalþi doi
medicori adversari ai lui Foriº. Bravura lui Bodnãraº nu putea decât sã bucure
militanþii comuniºti aflaþi în lagãr, în frunte cu Gheorghiu-Dej, ºi tocmai de
aceea, pentru a-ºi motiva gestul disperat ºi unilateral, Bodnãraº a cãutat, post
festum, sã demonstreze cã actul sãu terorist avusese girul tovarãºilor închiºi ºi
fusese executat în interesul partidului.
Inteligent dar ºi perfid, Bodnãraº a cãutat sã-ºi acopere gestul banditesc, cu

tot felul de documente încropite dupã 23 auagust 1944, o aºa-zisã corespondenþã
pe tema datã cu Gheorghiu-Dej ºi multe alte piese de arhivã fabricate ad hoc. A
fost prima escrocherie comisã în stil mare de Bodnãraº. Specializându-se în ma-
terie, a produs false documente pro domo, referitoare la lovitura de Palat de la
23 august 1944 ºi la activitatea fabuloasã a, de fapt, aproape inexistenþei costeli-
velor „gãrzi patriotice“.
Studiind mai în amãnunt cazul Emil Bodnãraº, am ajus ºi noi la concluzia cã

el a fost cel mai mare spion din România de dupã anul 1940 pe filiera Moruzov.
A rãsuflat uºurat — spuneam— dupã reabilitãrile patronate de Nicolae Ceau-

ºescu în aprilie 1968, în cadrul cãrora „lovitura de Partid“ de la 4 aprilie 1944
n-a fost aprofundatã, ci doar s-a luat act de ea ºi s-a hotãrât reabilitarea post-mor-
tem a lui ªtefan Foriº. Dacã cercetãrile ar fi continuat pânã la ultima filã din
dosarele „cazului Foriº“, cu siguranþã cã Emil Bodnãraº ar fi avut o foarte mare
problemã. Ceauºescu n-a fost interesat sã compromitã iremediabil pe unul din
liderii ce-i fuseserã favorabili în lupta pentru preluarea conducerii supreme în
partid. L-a lãsat în înaltele demnitãþi de Partid ºi de Stat. La un moment dat, prin
1971–72, Bodnãraº însuºi — simþindu-se întrucâtva stingherit — ºi-a cerut pen-
sionarea. Din cinism sau din alte motive, Ceauºescu n-a acceptat solicitarea lui
Bodnãraº, ce fusese poate ºi o încercare de reînvestire a votului de încredere;
dimpotrivã, „Nicu“ l-a reþinut pe „Emil“ în preajmã-i — membru al CPEx al CC
al PCR ºi vicepreºedinte al Consiliului de Stat —pânã la încetarea din viaþã, la
24 ianuarie 1976.
Cã Emil Bodnãraº avea conºtiinþa încãrcatã cu grele pãcate (Foriº, Pãtrãº-

canu º. a.) este un lucru cert: simþul istoriei l-a decis pe lucidul ºi rafinatul lider
comunist sã aleagã testamentar ca somnul de veci sã ºi-l doarmã în cimitirul din
Iaslovãþul bucovinean natal ºi nu în hemiciclulMonumentului..., dezafectat dupã
evenimentele din decembrie 1989. Pãstrând proporþiile, cele întâmplate cu rãmã-
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ºiþele pãmânteºti din mausoleul tãtucului Stalin de la Kremlin, trebuie cã i-au
întãrit ºi lui Bodnãraº, la bãtrâneþe, convingerea cã toate sunt atât de relative pe
lumea asta...

Reconstituirea crimei politice

Mai întâi vom insera, pe scurt, fiºa biograficã a autorului principal.
Gheorghe Pintilie (alias Bodnarenko Pantelei, Pantilü, Pantiuºa) s-a nãscut

la 9 noiembrie 1902, în Tiraspol (astãzi în Republica Moldova).
De naþionalitate: ucrainean. Lucrãtor mai întâi într-o fabricã de cherestea,

apoi specializându-se în profesia de muncitor turnãtor într-o fabricã din Odessa
(în anii 1915–1928).
Între timp a fost recrutat de NKVD pentru activitãþi speciale de spionaj poli-

tic. În acest sens a fost trecut clandestin în România, cu acte de identitate false,
de cetãþean român, având misiunea „de a asigura protecþia contrainformativã a
comuniºtilor, de a îndepãrta dintre ei pe informatorii Siguranþei“. Aproape un
deceniu (din 1928) a desfãºurat activitãþi specifice ilegale, pânã în anul 1937
când a fost reperat de serviciile secrete române, arestat ºi condamnat la ani mulþi
de detenþie în penitenciarele de la Doftana, Vãcãreºti, Caransebeº ºi în lagãrul de
la Tg. Jiu — unde s-a apropiat imediat ºi definitiv de liderul comunist Gheorghe
Gheorghiu-Dej, care, la rându-i, începuse sã cultive apropierea ºi de alþi agenþi
ai NKVD, deþinuþi în închisori ºi lagãre, prevãzând contextul internaþional viitor
când, eliberat, îi va putea folosi în noile servicii secrete pentru punerea la cale a
celor mai murdare manopere în lupta pentru puterea politicã.
Faptele aveau sã se petreacã aidoma. Colegii agenþi NKVD ai lui Bodnãraº,

deveniþi încã din închisoare oameni de încredere ai lui Gheorghiu-Dej, au primit
dupã 23 august 2944 cele mai importante funcþii în cadrul serviciilor secrete ro-
mâne: Serghei Nicolau (de fapt Niconov) — director general al Serviciului Se-
cret de Informaþii – SSI, în perioada 1945–1951; Petre Petrescu (în realitate
Petea, Piotr, Goncearuc) — director adjunct al SSI ºi ºef al Direcþiei de contra-
spionaj (în anii 1949–1952); Alexandru (Serghei) Nicolschi (alias Boris
Grünberg) — „fãcut“ general-maior de Securitate ºi numit director adjunct al
Direcþiei Securitãþii Poporului, începând din 30 august 1949. Ne mai vorbind de
duzinele de consilieri sovietici plasaþi în România imediat postbelicã.
În ceea ce-l priveºte pe Gheorghe Pintilie, a avut cea mai fulminantã ascen-

siune. Îndatã dupã 23 august ºi pânã în 1948 a condus Serviciul 1, ce se ocupa
cu paza sediilor centrale ºi a înalþilor demnitari comuniºti. La 15 august 1948,
din simplu soldat a fost ridicat la gradul de general-locotenent de Securitate ºi
numit (la 30 august 1948) director general al Direcþiei Securitãþii Poporului
(Statului). Din 14 septembrie 1949, îndeplinea ºi funcþia de adjunct (pânã la 18
martie 1956), ºi în continuare de prim-locþiitor (pânã la 20 ianuarie 1961) ºi, în
fine, din nou adjunct (1961–1962) al ministrului Afacerilor Interne. Deputat de
Ialomiþa în Adunarea Deputaþilor (1946) ºi în MAN pânã în 1952. Decoraþii:
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Ordinul Muncii cls. I (1949), Medalia Muncii (1956), Ordinul „23 august 1944“
cls. a III-a (1959), Ordinul „Tudor Vladimirescu“ cls. a II-a (1971).
Gh. Pintilie a trãit mulþi ani, în liniºte ºi pace, ca pensionar ilegalist ºi fost no-

menclaturist (membru al CC al PCR din 11 iunie 1948 ºi pânã la 28 decembrie
1955) ºi a încetat din viaþã la 11 august 1985, la vârsta de 83 de ani.

În continuare, redãm mãrturiile inedite ale autorului asasinatului politic din
vara anului 1946.

Informare

Subsemnatul Pintilie Gheorghe fiind întrebat la C.C. al P.C.R. de cãtre tov.
Vasile Patilineþ, secretar al CC al PCR despre ceea ce cunosc eu în legãturã cu
Foriº ªtefan ºi pãrerea mea în legãturã cu acest caz, relatez urmãtoarele:
Personal n-am vãzut nici un document, nici un material al regimului bur-

ghezo-moºieresc din care sã reiasã mãcar o urmã de legãturã a lui Foriº cu Sigu-
ranþa burghezã ºi de asemeni nu am cunoºtinþã cã ar exista asemenea materiale.
Noi am anchetat ani de-a rândul pe foºtii poliþiºti ºi agenþi de Siguranþã

burghezo-moºiereºti dar nu s-a putut da nici pe aceastã cale de nici o urmã de
legãturã a lui Foriº cu Siguranþa.
În legãturã cu evoluþia cazului Foriº eu cunosc urmãtoarele:
Prin 1941 începuse sã se formeze pãrerea la unii dintre tovarãºii aflaþi în în-

chisoare, printre care ºi la mine, cã ceva nu e în regulã sus la partid.
Era ceva foarte vag. Ne îngrijorau multele cãderi ce aveau loc în miºcare

atunci.
Prin 1941–1942 s-a trimis din partea partidului (a conducerii) la închisoare o

hainã scurtã de piele, pentru a fi datã lui Gheorghiu-Dej personal. Haina era în-
soþitã de o notiþã (scrisoare) din partea conducerii, în care se spunea printre altele
adresându-se lui Gheorghiu-Dej: „... tu, ca viitor Comisar“.
Haina am primit-o eu ºi am mers cu ea s-o dau lui Gheorghiu-Dej. Acesta în-

sã aflând cã ea vine de la conducerea partidului a refuzat s-o primeascã expri-
mându-se: „... mama lui, vrea sã mã cumpere. Poþi sã faci ce vrei cu ea, s-o rupi,
s-o arunci, ce vrei“.
Ulterior, cu alte ocazii, Gheorghiu-Dej a pronunþat faþã de mine numele lui

Foriº, ca fiind cel în care el nu are încredere sau despre care era nemulþumit.
Mi-a atras în acelaºi timp atenþia: „sã taci din gurã ºi sã nu discuþi cu nimeni
asta“. ªi într-adevãr mi-am dat seama cã aceastã atitudine a lui nu era cunoscutã
de nimeni altcineva dintre deþinuþii comuniºti.
Toate acestea se întâmplau în închisoarea Caransebeº.
În închisoare era cunoscut cã în rândul partidului apãruserã fenomene de

fracþionism. Fracþionismul de afarã s-a repercutat ºi la închisori. Prin 1942 frac-
þionismul a luat amploare ºi fiecare grup cãuta sã stabileascã legãtura cu cei în-
chiºi ºi sã-i convingã cã el are dreptate.
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Gheorghiu-Dej a dat dispoziþie pentru cei închiºi, din toate închisorile, sã nu
ia legãturã cu nici un grup, motivând cã nu ºtim ce e afarã ºi cine are dreptate.
Atrãgând atenþia cã nu trebuie luat legãtura cu nici un grup din partid, Gheor-
ghiu-Dej a precizat cã mai ales cu Foriº nu trebuie avut legãturã în nici un caz.
S-a atras atenþia cã la nici un material, nimãnui sã nu i se rãspundã. Materiale

veneau totuºi de la C.C. cãtre cei închiºi, însã nu se rãspundea.
În aceastã atmosferã a sosit la închisoare din partea Comitetului Central un

document prin care se cerea sã înaintãm o situaþie cu numele tuturor comuniº-
tilor care fãceau parte din organizaþia de partid din închisoare.
Gheorghiu-Dej predându-mi spre pãstrare acest document, a spus: „poftim...

dovada“.
Pãrerea mea în legãturã cu aceastã cerere trimisã din partea Comitetului Cen-

tral era cã dacã aceasta nu e o acþiune de trãdare, atunci în orice caz e o gravã
greºealã, o gravã lipsã de vigilenþã.
Tocmai în aceastã perioadã cãderile din miºcare au fost mai dese.
De acum a început sã se discute despre Foriº cã este trãdãtor ºi cu alþi comu-

niºti care fãceau parte din conducerea organizaþiei de partid din închisoare, prin-
tre care Teohari, Vinþe, Chiºinevschi. De asemeni a început sã se spunã ºi la se-
cretarii grupelor de partid cã ceva nu e în regulã în conducerea partidului. Dar
lor nu li se spunea nimic concret ºi nu se dãdeau nume.
În aceastã perioadã Gheorghiu-Dej manifesta preocupare unde ar putea fi

gãsit Costicã Pîrvulescu deoarece a fost cãutat în mai multe locuri pentru a lua
legãtura cu el ºi n-a fost gãsit.
Cu atmosfera aceasta s-a început din închisoare pregãtirea unor tovarãºi

pentru a se lua mãsura de izolare a celor aflaþi în conducerea partidului, în frunte
cu Foriº.

*
Dupã 23 august 1944 eu am primit sarcina de a-l þine sub pazã pe Foriº. Dupã

ce la începutul anului 1945 Foriº a fost pus în libertate, tot eu am primit indicaþia
în iunie 1945 sã-l ridic din nou ºi sã-l þin sub pazã.
Indicaþia mi-a fost datã de cãtre Gheorghiu-Dej. Este posibil ca sã fi fost de

faþã ºi Ana Pauker atunci când mi s-a dat indicaþia, în iunie 1945, pentru a-l
reþine din nou pe Foriº.
L-am þinut sub pazã succesiv în urmãtoarele locuri: într-o încãpere de la se-

diul Comitetului Central al Partidului, într-o camerã de subsol din clãdirea unde
locuiam eu ºi într-o casã de pe strada Popa ªapcã.
Pentru paza lui Foriº am folosit 2–3 tovarãºi însã ei nu ºtiau cine este omul

pe care îl pãzeau.
Tot timpul cât a fost reþinut la partid sub pazã, Foriº a fost foarte ascultãtor ºi

disciplinat, respectând întocmai ceea ce i se cerea. Astfel i s-a cerut sã nu se
apropie de fereastrã pentru a nu fi vãzut de afarã, sã nu încerce sã strige sau sã
vorbeascã cu cineva, sã nu spunã cine este etc. ºi el a respectat toate acestea.
Aproape zilnic, iar uneori o datã la douã zile eram chemat de cãtre Gheor-

ghiu-Dej ºi întrebat ce face Foriº, cum se manifestã, ce atitudine are etc.
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În timpul cât l-am þinut pe Foriº sub pazã, Gheorghiu-Dej a mers de multe ori
la acesta ºi a discutat cu el. Ce au discutat eu nu ºtiu. Nu am vãzut niciodatã sã
fi ieºit de acolo cu ceva scris. Uneori discuþiile între Gheorghiu-Dej ºi Foriº erau
foarte agitate, strigând unul la altul.
Uneori Gheorghiu-Dej mergea sã discute cu Foriº fiind însoþit ºi de câte un

alt tovarãº din conducerea partidului. Printre cei care au mers uneori la Foriº, mi-i
amintesc pe Ana Pauker ºi Teohari Georgescu. Nimeni însã nu a luat legãturã cu
Foriº fãrã sã fie Gheorghiu-Dej de faþã.
Prin vara anului 1946 am primit indicaþia de la Gheorghiu-Dej ºi separat de

la Teohari Georgescu sã iau mãsuri pentru lichidarea lui Foriº.
Când Gheorghiu-Dej mi-a transmis aceastã indicaþie, eu am întrebat cum tre-

buie sã procedez ºi el mi-a rãspuns: „ce tu nu ai cap? Descurcã-te!“.
În zilele urmãtoare am fost continuu întrebat de cãtre Gheorghiu-Dej dacã am

terminat cu Foriº ºi pânã la urmã, la unul din repetatele mele rãspunsuri: „nu
încã“, el mi-a replicat: „... ce te tot foieºti atâta cu el ca un c.. într-o cãldare?“
Când i-am adus la cunoºtinþã cã Foriº a fost lichidat, Gheorghiu-Dej a spus:

„bine cã am terminat ºi cu jigodia asta“.
La lichidarea lui Foriº am fost ajutat de cãtre Bulgaru ºi fostul meu ºofer de

atunci care ulterior a plecat în U.R.S.S. Tot ei au ajutat ºi la lichidarea lui Pârga-
riu care a fost îngropat în acelaºi loc cu Foriº. Dintre noi însã, numai eu ºtiam
cine sunt persoanele lichidate.
Foriº ºi Pârgariu au fost îngropaþi într-o casã de pe Aleea Alexandru, casã pe

care am arãtat-o la faþa locului.
Precizez cã pe fostul meu ºofer din perioada 1945–1946 care a plecat în

U.R.S.S. îl chema Dumitru Neciu.

15 mai 1967
Pintilie Gheorghe

La 17 ianuarie 1968, Gh. Pintilie a fost convocat din nou în faþa Comisiei de
Partid ºi de Stat instituitã pentru cercetarea abuzurilor ºi ilegalitãþilor... Repro-
ducem, în cele ce urmeazã, câteva fragmente din stenograma redactatã cu acel
prilej:
„Tov. Gh. Stoica: Dupã ce l-aþi omorât pe Foriº, s-a pus placã de ciment?
Tov. Pintilie Gh.: Am pus pãmânt, apã, am lãsat 2–3 zile pânã s-a bãtut ºi am

pus apã ºi singura grijã a fost ca sã se aºeze pãmântul. Podeaua era de scândurã
albã, nevopsitã ºi m-am preocupat s-o vopsesc dar nu am gãsit vopsea ºi am lã-
sat-o la fel. Apa cu care udam locul era luatã de la chiuvetã.
Tov. Gh. Stoica: Cine a vãzut execuþia?
Tov. Pintilie Gh.: Eu cu ºoferul meu. Petre Bulgaru l-a adus doar pînã la uºã.
Tov. Gh. Stoica: Cine la executat?
Tov. Pintilie Gh.: ªoferul meu (Dumitru Neciu, corect Mitea Neciov) i-a dat

în cap cu ranga o singurã datã.
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Tov. Gh. Stoica: A þipat?
Tov. Pintilie Gh.: Nu.
Tov. Gr. Rãduicã: ªoferul era urcat pe un scaun pentru cã Foriº era înalt ºi

acesta nu ajungea. Aºa l-a omorât.
Tov. Gh. Stoica: De unde era ºoferul?
Tov. Pintilie Gh.: Din Uniunea Sovieticã. Vã spun cum a fost: eu am sãpat

groapa — eu personal am fãcut totul — nu am vrut sã amestec pe nimeni. Mi-a
fost fricã sã nu afle numele lui Foriº. Bulgaru când a fost la tov. Rãduicã, a în-
trebat de cine este vorba. Zice: «A, acela care înjura pe Ana Pauker?». Deci, eu
cu ºoferul meu am fost.
Tov. Gh. Stoica: Cum era groapa fãcutã?
Tov. Pintilie Gh.: Groapa am fãcut-o mai adâncã— abia acum am aflat cã oa-

sele putrezesc — am sãpat mai adânc cã dacã cineva schimbã podeaua, sã nu dea
peste el; cam la 2–3 m adâncime.
Tov. V. Patilineþ: Sunteþi convins cã unde s-a sãpat acum pentru reconstituire,

nu este?
Tov. Pintilie Gh.: ... Am stat douã nopþi acolo ºi nu am vãzut nimic...
Tov. Gh. Stoica: Faptul cã el a fost omorât — este edificat; de asemenea ºi

cine l-a omorât, dar nu gãsim corpul (cadavrul).
Tov. Pintilie Gh.: M-am gândit ºi pãrerea mea este cã a fost gãsit în timpul

lucrãrilor de reparaþii de mai târziu.
Tov. Gr. Rãduicã: Când a fost lovit a cãzut în groapã?
Tov. Pintilie Gh.: Groapa era fãcutã cu o sãptãmânã înainte. În groapã au mai

fost bãgaþi încã doi inºi...
Tov. V. Patilineþ: În cât timp au fost omorâþi?
Tov. Pintilie Gh.: În timp de o sãptãmânã. Primul a fost Foriº, pe urmã Pâr-

garu ºi pe urmã „neamþul“ (un cetãþean din Timiºoara, poreclit astfel, fiindcã nu
i se mai þineau minte nunele ºi prenumele) ...
Tov. V. Patilineþ: Ce pãrere ai, nu cumva ºoferul putea sã spunã?
Tov. Pintilie Gh.: Astãzi mã duc la spânzurãtoare, el sã rãmânã sã trãiascã,

dar nu putea sã spunã. ªi tov. Teohari Georgescu îl cunoºtea, dar nu scotea de la
el nimic. Era cetãþean sovietic ºi a fost aici ca prizonier sovietic. A plecat din
þarã, eu am fost numit la Ministerul de Interne. A mai stat încã o sãptãmânã ºi a
plecat deja când lucram în Minister. Acum el trãieºte acolo ºi probabil cã tot ºo-
fer este. Se poate sã aibã 40–45 de ani. De aici el a plecat ca om de încredere,
decorat cu o medalie. L-am cunoscut în timpul luptelor deoarece cãra muniþii ºi
ne ajuta foarte mult. Era un om de încredere. Pentru asta a fost decorat. Era bãiat
bun.“
În cele din urmã, osemintele celor trei cadavre au fost descoperite în încãpe-

rea vecinã celei în care se sãpase iniþial. Cele ale lui ªtefan Foriº, potrivit hotã-
rârii plenarei CC al PCR din aprilie 1968, au fost strãmutate, incinerate ºi urna
depusã, cum am mai spus, la baza hemiciclului „Monumentului eroilor luptei
pentru libertatea poporului ºi a patriei, pentru socialism“ din Bucureºti.

124 STELIAN NEAGOE 14



Recompensa

De menþionat cã, deºi s-a strãduit, Comisia de Partid ºi de Stat n-a reuºit sã
facã luminã deplinã în cazul asasinãrii lui ªtefan Foriº, în urma coroborãrii de-
claraþiilor contradictorii ale celor chestionaþi în cauzã: Teohari Georgescu, Vasile
Luca, Gh. Pintilie, Petre Bulgaru. În special Teohari Georgescu, într-un fel a re-
latat „cazul Foriº“ în interogatoriile luate sub stare de arest în 1953, ºi altfel, cu
multe reveniri, a fãcut-o în 1967–1968, mai ales când a fost pus sã se confrunte
cu Gh. Pintilie.
Surprinde cinismul manifestat cu acel prilej, în 1967–1968, de cãtre Gh. Pin-

tilie, sfidând primejdia unei posibile condamnãri, ca unul care fusese principalul
vinovat direct al uciderii lui Foriº.
Bãnuim cã impunitatea, de care se credea asigurat Gh. Pintilie, venea dinspre

fãgãduiala lui Nicolae Ceauºescu — cã nu va pãþi nimic în urma „mãrturisirilor
de bunã voie“; cã, dimpotrivã, va fi chiar recompensat pentru serviciul adus
cauzei: ºtirbirea personalitãþii lui Gheorghiu-Dej ºi supunerea oprobiului public
rãspunderii lui Alexandru Drãghici. Legenda Dej trebuia întinatã, iar potenþialii
adversari aflaþi încã în viaþã — ostracizaþi moral ºi desfiinþaþi politic.
Plenara CC al PCR din 22–25 aprilie 1986 a reabilitat post-mortem pe Lucre-

þiu Pãtrãºcanu, ªtefan Foriº ºi pe ceilalþi condamnaþi în aprilie 1954 („loturile
I–II Pãtrãºcanu“).
La un an ºi câteva luni de zile distanþã, în august 1969, cu prilejul aniversãrii

a 25 de ani de la Actul de la 23 august 1944, Nicolae Ceauºescu a þinut sã
înmâneze personal ilegalistului Gheorghe Pintilie, Ordinul „Tudor Vladimirescu“
cls. a II-a; gestul respectiv îl fãcea Preºedintele României doar pentru 25–30 de
decoraþi „pentru merite cu totul deosebite“ dintr-un tabel de peste 300 de meda-
liaþi; celorlalþi le-au fost înmânate distincþiile de cãtre un alt membru al Consi-
liului de Stat.
Gh. Pintilie fusese trecut în tabelul cu cei ce urmau sã fie decoraþi la indicaþia

expresã a lui Nicolae Ceauºescu.
Cu prilejul solemnitãþii, fiind prezent ºi generalul-locotenent în rezervã Gri-

gore Rãduicã, fost membru în Comisia de Partid ºi de Stat privind reabilitãrile
din aprilie 1968, generalul în rezervã Gheorghe Pintilie s-a apropiat de el ºi i
s-a adresat triumfãtor, arãtând spre decoraþie: „Uite aºa e bine, nu cum credeai
dumneata!“

Post scriptum

Este demn de luat în seamã ºi faptul cã Gh. Gheorghiu-Dej, sfetnicii abili ºi
executanþii zeloºi au intercalat în procesul lui Lucreþiu Pãtrãºcanu ºi pe cel
virtual al lui ªtefan Foriº, legând arbitrar capetele mincinoase de acuzare între
ele. La un an de la reþinerea lui Pãtrãºcanu, au început sã fie arestaþi ºi supuºi
unor anchete dure aproape toþi foºtii colaboratori apropiaþi ai lui Foriº, începând
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cu soþia sa, Victoria Sârbu, ºi sfârºind cu fostul casier al partidului, Remus
Kofler — simbolic condamnat la moarte ºi executat în numele secretarului
general al CC al PCdR din anii 1949–1944, ªtefan Foriº, despre a cãrui
dispariþie fãrã urmã nu s-a pomenit nimic în întreaga perioadã a anchetelor ºi
procesului, 1949–1954.
Practic, în aprilie 1954, Gheorghiu-Dej a reuºit sã încheie definitiv conturile

cu doi rivali de temut: cel din trecut deja asasinat ºi cel de viitor, cãruia a fãcut
sã-i fie expediat glonþul ucigaº în ceafã. Pãtrãºcanu ºi Kofler au fost executaþi în
aceeaºi zi ºi în acelaºi mod, cu singura deosebire cã ghinionistul Remus Kofler
s-a întâmplat sã se gãseascã în moment ºi la loc nepotrivite, victimã colateralã a
celui vânat deja cu aproape zece ani în urmã.
Orice s-ar spune, studiul istoriei este adesea trist, chiar foarte trist.
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