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DOSAR ISTORIC
Mihalache a insistat încã o
datã sã fac eu armistiþiul ºi sã
semnez
pacea,
fiindcã
condiþiile puse sunt de pace,
nu de armistiþiu. Bineînþeles,
am declinat (refuzat) aceasta.
În dimineaþa zilei de astãzi,
când eram în Consiliul de
Miniºtri, a cerut sã mã vadã
dl. Brãtianu, care mi-a
declarat cã vine de la o
întrevedere dintre dnii Maniu
ºi Dinu Brãtianu ºi cã vine cu
mandatul formal de la ambii
cã sunt de acord ºi cã îºi iau
alãturi rãspunderea, dacã
accept, sã fac eu tratative de
pace. I-am rãspuns cã accept,
cu condiþia sã mi se dea în
scris acest angajament, sã
accepte ca el sã fie publicat,
pentru ca poporul sã vadã cã
s-a înfãptuit unirea internã ºi
pentru ca strãinãtatea, aliaþii ºi
inamicii, sã nu mai poatã
…(indescifrabil),
prin
dezbinarea noastrã. Dl
Brãtianu urma sã-mi aducã
adeziunea scrisã înainte de
audienþa mea la Rege, fiindcã
voiam sã merg la aceastã
audienþã cu hotãrârea luatã,
adicã sã-I pot afirma cã, dat
fiind faptul cã s-a realizat
unirea politicã internã, îmi pot
lua angajamentul sã încep
tratativele de pace. Generalul
Sãnãtescu a intervenit în discuþii de douã ori ºi ºi-a luat
angajamentul, fãrã sã i-l fi

cerut, cã-mi va aduce dânsul
acest angajament, pentru
care i-am mulþumit.
Cum Regele spunea ca aceste tratative sã înceapã imediat, dl Mihai Antonescu i-a
spus cã aºteaptã rãspunsul de
la Ankara ºi Berna pentru a
obþine
consimþãmântul
Angliei ºi Americii de a trata
cu ruºii. Aceasta, fiindcã
Churchill, în ultimul sãu discurs, a spus, vorbind despre
România, cã “aceastã Þarã va
fi curând la discreþia totalã a
Rusiei”, ceea ce era un avertisment cã vom fi atacaþi în
forþã ºi cã vom fi total la discreþia lor ºi cã va trebui sã
tratãm mai întâi cu ruºii. Acest
“mai întâi”, legat ºi de alte
indicaþii pe care le-am avut
pe cãi serioase, l-a determinat
pe dl M. Antonescu sã arate
Regelui cã este o necesitate sã
mai aºtepte 24 de ore, sã
primeascã rãspunsurile pe
care le aºteaptã ºi dupã
aceea sã continue cu tratativele. Eu am confirmat cã
sunt de acord cu aceste
condiþii, chiar cu plecarea dlui
M. Antonescu la Ankara ºi
Cairo pentru a duce tratative
directe. În acest moment,
Regele a ieºit din camerã,
scuzându-se faþã de mine, ºi
discuþia a continuat câtva
timp cu generalul Sãnãtescu,
revenind cu afirmaþia cã va

aduce el adeziunea scrisã a
dlor Maniu, Brãtianu ºi Titel
Petrescu. Când eram în curs
de discuþiuni ºi mã plictiseam
aºteptând revenirea Regelui
pentru a pleca, a intrat în
camerã ºi în spatele lui apare
un maior din garda Palatului
cu 6-7 soldaþi cu pistoale în
mânã. Regele a trecut în
spatele meu, urmat de soldaþi,
unul din ei m-a prins de braþe
pe la spate ºi generalul
Sãnãtescu mi-a spus: “D-le
Mareºal, sunteþi arestat pentru
cã nu aþi vrut sã faceþi imediat
armistiþiu”. M-am uitat la soldatul care mã þinea de braþe
ºi i-am spus ca sã ia mâna de
pe mine ºi, adresându-mã
generalului Sãnãtescu, în
obrazul Regelui, care trecea
în altã camerã cu mâinile la
spate: “Sã-þi fie ruºine; acestea sunt acte care dezonoreazã un general”. M-am uitat
fix în ochii lui ºi i-am repetat
de mai multe ori apostrofa.
Dupã aceea, bruscat, am fost
scos din camerã pe culoar
unde o bestie de subofiþer mia spus sã scot mâna din
buzunar, ceea ce am refuzat.
Dupã aceea, împreunã cu dl
Mihai Antonescu, am fost
bãgat la ora 17 într-o camerã
“Safe” Fichet ºi încuiaþi cu
cheile. Camera nu are decât
3 m pe 2, este fãrã fereastrã ºi
fãrã ventilaþie. Dupã 2 ore s-a

deschis uºa ºi ni s-au oferit
scaune aduse din afarã.
Nu s-a avut nici o dorinþã de
a se da acestei camere-celulã
cel puþin aspectul curat. Este
plinã de praf ºi într-o dezordine organizatã. Iatã cum a
ajuns un om care a muncit 40
de ani ca un martir pentru
Þara lui, care a salvat-o de 23 ori de la prãpastie, care a
scãpat de la o teribilã
rãzbunare
pe
membrii
Dinastiei, care a luat jurãmântul tânãrului Rege în strigãtele
mulþimii, care îmi cerea sã
dau pe toþi din Palat pentru a
fi linºaþi ºi care a servit timp de
4 ani, cu un devotament ºi cu
o muncã de mucenic, Armata
înfrântã, Þara ºi pe Regele ei.
Istoria sã judece !
Mã rog lui Dumnezeu sã fereascã Þara de consecinþele
unui act cu atât mai necugetat
cu cât niciodatã eu nu m-am
cramponat de putere. De mai
multe ori am spus Regelui
în[tre] patru ochi ºi în prezenþa
Dlui M. Antonescu cã, dacã
crede cã este un alt om în
Þarã capabil sã o serveascã
mai bine ca mine, eu îi cedez
locul cu o singurã condiþie: sã
prezinte garanþii ºi sã nu fie un
ambiþios sau un aventurier.
Mareºal I Antonescu
23 august 1944Scris în celulã

Un evreu ia apãrarea mareºalului Antonescu
Teºu Solomovici este autorul cãrþii
“Mareºalul Ion Antonescu - o
biografie”, volum care urmãreºte firul
vieþii mareºalului, de la naºterea sa (2
iunie 1882) ºi pânã la moarte (1 iunie
1946).Într-un interviu apãrut de
curând, întrebat de ce s-a simþit dator
sã scrie aceastã carte, Solomovici a
rãspuns: “În primul rând pentru cã,
paradoxal, dacã eu trãiesc, trãiesc pentru cã la 13 octombrie 1942, Antonescu
s-a împotrivit ordinului ca evreii sã fie
predaþi naziºtilor. Erau pregãtite
trenurile care urmau sã-i ducã pe evreii
din România cãtre Auschwitz. ªi
Antonescu a spus nu, spre turbarea
naziºtilor. Din acel moment, orice
deportare a încetat. Antonescu n-a
fãcut acest lucru din dragoste pentru
evrei. A fost un gest izvorât din legitimitatea de conducãtor ºi din dorinþa de
a demonstra cã România nu este la
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cheremul Germaniei naziste. Volumul
îl prezintã pe Antonescu nu ca pe un
monstru, ci ca pe un om, ca pe un
român ºi militar care ºi-a iubit enorm
þara. S-a crezut providenþial ºi a
sãvârºit o serie de fapte mari, pe care
România ºi le va aminti, dar ºi greºeli
de neiertat”. Deseori, Solomovici a
declarat cã este obsedat de figura
mareºalului: “Acum 70 de ani, copilul
Solomovici a fost dat afarã din ºcolile
româneºti printr-un ordin semnat de
mareºalul
Antonescu.
Acelaºi
Antonescu a trimis parte din familia
mea în Transnistria, unde mulþi au
murit. Acelaºi mareºal i-a spus nu lui
Hitler ºi Himmler ºi a refuzat sã îi predea pe evrei, inclusiv pe mine naziºtilor
(...). Într-un fel îi datorez viaþa aceluiaºi
mareºal Ion Antonescu ºi ca mine îi
datoreazã viaþa aproape toþi evreii din
vechiul regat”.

