Vasile Paraschiv şi lupta pentru recuperarea memoriei
Vasile Paraschiv a fost unul dintre primii cetăţeni care s-a adresat Consiliului Naţional
pentru Studierea Arhivelor Securităţii pentru a i se pune la dispoziţie dosarele create pe
numele său de către fosta poliţie politică. În anul 2001 aceste dosare au intrat în posesia
instituţiei noastre, însă spre dezamăgirea domnului Paraschiv, dosarul de urmărire informativă
avea doar 111 file, iar cel realizat de Direcţia de Informaţii Externe era şi mai sumar. Din
această cauză, a făcut solicitări repetate pentru acces la întregul material operativ realizat de
fosta Securitate. Instituţia noastră a făcut toate demersurile legale către deţinătorii de arhivă
pentru obţinerea acestora.
Pentru angajaţii mai tineri ai instituţiei, Vasile Paraschiv a atras atenţia atunci când a
venit în sala de studiu însoţit de mai mulţi ziarişti ai unor televiziuni occidentale, care realizau
reportaje despre dosarele sale de urmărire.
La sfârşitul anului 2002 domnul Paraschiv a încredinţat memoriile sale spre editare
către doi cercetători ai C.N.S.A.S., după ce fusese dezamăgit de lipsa de iniţiativă timp de
aproape doi ani a unei persoane, cunoscută în mediul publicistic al istoriei recente, care-i
promisese sprijinul. Din cauza precarităţii surselor (aşa cum am arătat mai sus), munca de
editare a însemnat în primul rând una de investigaţie a dosarelor aflate în arhiva C.N.S.A.S.,
pe numele persoanelor care au avut într-un fel sau altul legătură cu Vasile Paraschiv.
După aproape trei ani de cercetare, volumul intitulat Lupta mea pentru sindicate libere
în România. Terorismul politic organizat de statul comunist a fost publicat la editura ieşeană
Polirom şi conţine, alături de memoriile autorului, multe documente inedite din arhiva
instituţiei noastre. Trebuie să precizăm că documente foarte importante (de exemplu
„Planurile de măsuri”) au fost descoperite în alte dosare decât în cele ale titularului. Acestea iau rămas necunoscute domnului Paraschiv până cu puţin timp înainte de publicare, iar ele
confirmă afirmaţiile autorului memoriilor.
Pe cât a fost posibil la acea dată, în volumul publicat, am încercat să documentăm
carierele ofiţerilor care apar în dosarele lui Vasile Paraschiv. Interesante sunt rezoluţiile
ofiţerilor de Securitate, semnate, prin care era coordonată urmărirea sa, internarea în spitale de
psihiatrie, interzicerea unor drepturi (primirea scrisorilor, efectuarea convorbiri telefonice
etc.). Pentru lungi perioade de timp, „problema Paraschiv” a fost în atenţia ministrului de
Interne (Teodor Coman), a şefului Departamentului Securităţii Statului (Tudor Postelnicu,
apoi Iulian Vlad) şi a ministrului de Externe (Ştefan Andrei), care-l informau personal pe
Nicolae Ceauşescu despre evoluţia „cazului”.
Copiile xerox certificate ale acestor documente au constituit probele principale pe care
s-a bazat acţionarea în justiţie (în iulie 2008) a foştilor ofiţeri de Securitate şi Miliţie, medici
psihiatri, activişti de partid care l-au urmărit şi persecutat pe Vasile Paraschiv. În plus,
Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii i-a transmis datele de identificare a
opt ofiţeri cărora li s-a dovedit calitatea de lucrători ai Securităţii (în acest moment existând în
lucru alţi 22).
Pentru noi, Vasile Paraschiv rămâne un reper al autenticei disidenţe româneşti, al
cinstei şi corectitudinii cu care şi-a scris povestea vieţii fără exagerări triumfaliste, fără
arogarea unor false merite. Iar pentru cine este interesat de studierea personalităţii sale, lectura
volumului amintit mai sus (singurul de până acum dublat de documente de arhivă) oferă ceea
ce domnul Paraschiv a iubit mai mult: adevărul.
Dumnezeu să vă odihnească în pace, Domnule Vasile Paraschiv!
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