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Evenimentele	 din	 decembrie	 1989	 au	 devenit	 cea	 mai	 mare	

enigmă	a	istoriei	României.	Nici	trecutul	național,	nici	cel	universal	

nu	duc	lipsă	de	astfel	de	fapte	nedeslușite,	și	ele	fac	obiectul	încer‐

cărilor	numeroase	de	a	le	descâlci	spre	deliciul	cititorilor.	Față	de	

toate	 aceste	 enigme,	 evenimentele	din	decembrie	1989	au	parti‐

cularitatea	de	a	fi	cele	mai	recente	și	de	a	se	fi	desfășurat	sub	ochii	

a	milioane	și	milioane	de	oameni.	De	multe	ori,	misterul	desfășură‐

rilor	din	România	de	la	sfârșitul	anului	1989	este	comparat	cu	cel	

care	învăluie	asasinarea	președintelui	John	F.	Kennedy,	uitându‐se	

însă	 că,	 în	 acest	 caz,	 Comisia	 Warren	 a	 dat,	 totuși,	 o	 explicație	

coerentă	 (Lee	 Oswald	 este	 unicul	 vinovat).	 Adevărată	 sau	 nu,	

această	versiune	își	are	articulația	ei	logică,	întocmai	ca	și	geome‐

triile	 neeuclidiene,	 care	 sunt	 întemeiate	 pe	 principiul	 că	 prin	

punctul	exterior	al	unei	drepte	se	pot	duce	o	infinitate	de	paralele	

sau,	dimpotrivă,	nici	una,	deși	linia	de	tramvai	ne	arată	corectitudi‐

nea	postulatului	lui	Euclid	(prin	punctul	exterior	al	unei	drepte	se	

poate	duce	o	singură	paralelă).	Explicațiile	‐	multe	–	oferite	de	bo‐

gata	 bibliografie	 consacrată	 evenimentelor	 din	 decembrie	 păcă‐

tuiesc	prin	lipsă	de	coerență,	întrucât	ele	nu	pot	oferi	o	explicație,	

și	logică,	și	sprijinită	pe	surse	incontestabile.	Piatra	de	încercare	a	

oricărui	scenariu	rămâne	desigur	problema	teroriștilor	„nevăzuți,	

necunoscuți”.	

Cartea	 domnului	 Viorel	 Domenico,	 Ceaușescu	 la	 Târgoviște	

(22‐25	decembrie	1989)	nu	este	o	nouă	 încercare	de	explicare	a	

evenimentelor	din	decembrie	1989,	ci	o	culegere	de	mărturii,	ce	se	

plasează	 în	 continuarea	 excelentului	 său	 volum,	După	 execuție	a	
nins	(București,	Ed.	Militară,	1992).	
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De	 astă	 dată,	 investigația	 domnului	 Viorel	 Domenico	 s‐a	 în‐

dreptat	asupra	celor	câteva	zile	petrecute	de	cuplul	Ceaușescu	 la	

Târgoviște,	principala	sursă	de	informație	reprezentând‐o	genera‐

lul	 (r)	 Andrei	 Kemenici,	 dar	 fostului	 comandant	 al	 garnizoanei	

Târgoviște	 i	 se	 alătură	 numeroase	 alte	 mărturii	 ale	 militarilor	

aflați	în	acele	zile	în	subordinea	sa.	

Trei	 ‐	 cred	 eu	 ‐	 sunt	marile	merite	 ale	 acestui	 volum	 citit	 de	

mine	 cu	 ochi	 de	 istoric.	 Mai	 întâi,	 domnul	 Viorel	 Domenico	 are	

toate	 însușirile	necesare	unui	detectiv.	Domnia‐sa	nu	este	doar	o	

persoană	care	ia	un	interviu,	adică	pune	întrebări.	Dialogul	cu	ge‐

neralul	 Kemenici	 este	 condus	 cu	 o	 desăvârșită	 artă,	 având	 ca	

obiectiv	 aflarea	 adevărului.	 Domnul	 Viorel	 Domenico	 practică	 o	

adevărată	maieutică,	definită	de	Dicționarul	de	filosofie	drept	„artă	

a	moșirii	spiritelor,	adică	de	a‐i	descoperi	interlocutorului	adevă‐

rurile	pe	care	el	le	poartă	în	sine”.	

În	al	doilea	rând,	domnul	Viorel	Domenico	a	plasat	în	partea	a	

doua	a	cărții	un	șir	de	mărturii	ale	mai	multor	militari	din	cazarma	

unde	s‐au	aflat	soții	Ceaușescu,	mărturii	care	întregesc	sau	contra‐

zic	relatările	generalului	Kemenici.	Cercetătorul	 ‐	 în	primul	rând,	

istoricul	 ‐	 scapă	 astfel	 de	 „prizonieratul”	unei	 singure	versiuni	 și	

capătă	posibilitatea	de	a	compara	și	confrunta	sursele.	Dacă	mi	se	

îngăduie	o	formulare	de	fost	artilerist,	voi	spune	că,	întocmai	cum	

în	 „observarea	 conjugată”	 aceeași	 porțiune	 de	 teren	 este	 văzută	

din	 două	 puncte	 de	 observație,	 tot	 astfel	mărturiile	 din	 partea	 a	

11‐a	 și	 cele	 ale	 generalului	Kemenici	 permit	 conturarea	 imaginii	

celor	petrecute	în	zilele	de	22‐25	decembrie	1989	la	Târgoviște,	în	

jurul	cuplului	prezidențial,	din	mai	multe	unghiuri	de	vedere.	

Al	 treilea	merit	 al	 cărții	 ‐	 și	 acesta	 este	 cel	mai	 important	 ‐	 îl	

constituie	bogăția	de	date	și	informații	necunoscute,	din	alte	surse.	

Valoarea	de	 izvor	a	mărturiilor	 strânse	de	domnul	Viorel	Dome‐

nico	este	 ‐	 fără	 exagerare	 ‐	 inestimabilă.	Cititorului	 ‐	 ca	 și	 cerce‐

tătorului	‐	i	se	oferă	o	abundență	de	elemente	în	măsură	să	înles‐

nească	atât	o	mai	bună	înțelegere	a	evenimentelor	din	decembrie	

1989,	cât	și	diverse	episoade	petrecute	în	cazarma	de	la	Târgoviș‐

te.	 Marea	 și	 mica	 istorie	 află	 astfel,	 în	 paginile	 acestei	 cărți,	 un	

izvor	bogat	de	informație.	
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De‐ar	 fi	 să	 vorbim	 în	 termeni	 juridici,	 am	putea	 spune	 că,	 de	

fapt,	cartea	domnului	Viorel	Domenico	adaugă	file	noi	la	„dosarul	

lui	 decembrie	 '89”.	 Un	 dosar	 rămas	 în	 continuare	 nerezolvat	 și,	

așadar,	deschis.	Nici	unul	dintre	 „anchetatori”	 ‐	de	orice	 fel:	 judi‐

ciari,	 istorici,	politologi	etc.	 ‐	nu	va	putea	omite	de	acum	 înainte,	

decât	 în	 dauna	 lui	 și	 a	 adevărului,	 faptele	 relatate	 în	 paginile	 ce	

urmează.	
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