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Postfaţă

ilitar de elită, personalitatea comună a istoriei finlandeze,
ruseşti şi europene, puţini mai cunosc astăzi că în zona
Vrancea, într-un moment de turnură al războiului mondial,

unul dintre militarii aliaţi care au luptat pentru menţinerea fiinţei de stat
a României a fost generalul Mannerheim. Ulterior, devenit mareşal,
Mannerheim a revenit în prim-planul atenţiei publicului românesc
atunci când acesta, trecut de şaptezeci de ani, lupta de astă dată
pentru menţinerea şi apărarea fiinţei naţionale finlandeze aflată sub
ameninţarea marelui său vecin, Uniunea Sovietică. În timpul celui de-al
doilea război mondial mareşalul devenise o figură larg apreciată nu
numai în Finlanda, ci şi în alte state, inclusiv în România.

Să ne întoarcem însă în urmă cu peste două decenii atunci când
generalul lupta pe frontul românesc - unde a fost şi decorat - şi intra în
contact cu ostaşul şi cu ofiţerii români. Pe primul l-a apreciat, inclusiv
atunci când l-a avut subordonat în cadrul operaţiunilor de pe frontul
românesc, în vreme ce pe cel din urmă l-a avut camarad de arme. În
ansamblu, datorită nepregătirii pentru un război de asemenea proporţii
a statului român, indiferent de vitejia şi spiritul de sacrificiu dovedite de
armată, Mannerheim ajunsese la concluzia că România ar fi fost mai
utilă Rusiei neutră decât aliată.

Cunoşteam foarte puţine lucruri în acest sens din memoriile
publicate de Mannerheim, de aceea manuscrisul inedit descoperit de dl.
conf. dr. Silviu Miloiu - cel mai bun cunoscător al relaţiilor româno-
finlandeze - în arhivele finlandeze este foarte important pentru a lărgi
acest orizont al cunoaşterii. Această descoperire extrem de importantă
nu poate rămâne în sertarul istoricului, ci aceasta se cuvine editată şi
adusă la cunoştinţa publicului din România, Finlanda, Rusia şi
valorificată sub forma unui volum de documente, iniţiativă pe care am
susţinut-o de altfel cu toată energia.
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