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Notă asupra ediţiei

diţia de faţă face parte dintr-un amplu proiect editorial al
Asociaţiei Române pentru Studii Baltice şi Nordice şi al Editurii
Cetatea de Scaun care şi-au propus să aducă în atenţia

publicului cititor o serie de lucrări şi documente cu privire la spaţiile
nordic şi baltic al Europei şi la interferenţele din acestea şi România.

Volumul cuprinde însemnările zilnice ale Baronului Carl Gustaf Emil
Mannerheim de pe frontul românesc din perioada 11/24 decembrie 1916 –
8/21 ianuarie 1917. Manuscrisul se găseşte la Kansallisarkisto (Arhivele
Naţionale ale Finlandei), fondul Mannerheim, VAY 5667. Acesta este
intitulat „Operationer i Rumänien 1916-1917” [Operaţiuni în România în
1916-1917] şi cuprinde 86 de file. Însemnările sunt scrise de mână de către
Mannerheim în limba rusă. În jurnal apar unele corecturi realizate se pare
de către o altă persoană: scrisul este diferit şi este făcut cu un alt
instrument de scris. Înţelegerea textului este uneori dificilă datorită
faptului că lipsesc unele semne de punctuatie, cel mai adesea virgulele,
uneori acordul, propoziţiile fiind extrem de elaborate si lungi. Prins în
febra luptelor, Mannerheim încearcă redarea prescurtată a ideilor,
a evenimentelor şi acţiunilor care se desfăşoară cu mare rapiditate.
Tocmai de aceea traducătorul, Tatiana Drăguţan, a încercat să le facă cât
mai cursive, ţinând totodată cont de fidelitatea traducerii faţă de textul
original. Toponimele au ridicat probleme deosebite, acestea fiind
transcrise, alternativ, atât cu caractere latine, cât şi cu caractere chirilice. În
ambele cazuri numeroase dintre acestea sunt redate în mod eronat, ceea
ce poate fi atribuit faptului că Mannerheim folosea hărţi ruseşti pentru
dirijarea operaţiunilor militare, necunoaşterii de către acesta a limbii
române şi poate faptului că unele denumiri de localităţi îi erau
comunicate în limba rusă sau în limba franceză. Am reuşit însă să
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identificăm o bună parte a acestora prin urmărirea pe hartă a traseului
trupelor, prin identificarea unor toponime asemănătoare, prin corelarea
cu alte surse, mai ales cu Marele dicţionar geografic al României în cinci
volume realizat de George Ioan Lahovary, C.I. Brătianu şi Grigore G.
Tocilescu în jurul anului 1900. De altfel, datele cu privire la componenţa
comunelor şi satelor menţionate şi la demografia acestora au fost preluate
din această ultimă lucrare. Cuvintele sau locurile care nu au fost
identificate sau sunt incerte sunt marcate în text prin paranteze drepte şi
sunt oferite explicaţii prin note de subsol. Unele inadvertenţe ale textului
au fost corectate în mod tacit, iar pentru altele am oferit explicaţii prin
trimiterile de la subsol. Totuşi, pentru cei interesaţi de originalul
manuscrisului, punem la dispoziţia facsimilul acestuia care poate fi
consultat în partea finală a volumului.

Am folosit de asemenea notele de subsol pentru a oferi cititorului un
minim de date despre geografia, evenimentele, datele şi personalităţile
menţionate în această lucrare. Am păstrat calendarul iulian folosit de
Mannerheim în manuscrisul său, având în vedere că acesta era utilizat în
acea perioadă atât în Rusia, cât şi în România (nu însă şi în Finlanda). Am
reprodus de asemenea o hartă publicată în lucrarea „România în anii
Primului Război Mondial” (Editura Militară, Bucureşti, 1987) şi cu
ajutorul colegului meu, dr. George Murătoreanu, lector la Universitatea
„Valahia” din Târgovişte, căruia îi mulţumesc pe această cale, am realizat
două hărţi menite să facă mai clar caracteristicile regiunii şi ale traseului
trupelor conduse de generalul Mannerheim pe frontul vrâncean. Pentru
unele sugestii cu privire la bibliografie îi adresez mulţumiri reputatului
specialist în istorie militară, Dr. Gavriil Preda de la Ploieşti.

Ediţia de faţă nu ar fi fost posibilă fără sprijinul Kansallisarkisto –
instituţie căreia îi mulţumesc pe această cale pentru acceptul de a le
publica, al traducătoarei Tatianei Drăguţan – care a depus eforturi
deosebite pentru a fi asigurat o redare cât mai inteligibilă a unei text dificil
şi a lui Marco Pribilla de la Ambasada Finlandei – căruia îi mulţumim
pentru a fi procurat o formă mai lizibilă a manuscrisului.
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Îi mulţumesc, de asemenea, Excelenţei Sale Irmeli Mustonen,
Ambasadoarea Republicii Finlanda la Bucureşti, pentru a fi scris un
„Cuvânt Înainte” al acestei lucrări, precum şi Excelenţei Sale Dr. Vladimir
Jarmolenko, Ambasadorul Republicii Lituania la Bucureşti, pentru unele
sugestii cu privire la traducerea textului.

conf. univ. dr. Silviu Miloiu


