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CAVALERII MĂRII NEGRE

Consecvent cu inspiratele sale preocupări de a readuce în actu-
alitate nu numai pagini inedite din istoria Marinei Române cât, 
mai ales, chipuri de comandanți și navigatori care au onorat 

breasla marinarilor cu prestații deosebite în varii domenii, comando-
rul dr. Marian Moșneagu a dedicat un nou volum exclusiv unei elite 
cu adevărat eroice. Este vorba despre „Cavalerii Mării Negre. Ofițeri 
de marină distinși cu Ordinul Militar «Mihai Viteazul»”, un dicționar 
consistent, de 500 de pagini, cu biografiile celor mai destoinici, bravi 
și demni marinari ai secolului XX.

Menită să rememoreze pildele de eroism și spiritul de sacrificiu 
pentru apărarea drepturilor sacre ale neamului ale celor 26 de ofițeri 
de marină români care au fost distinși cu Ordinul „Mihai Viteazul“, 
lucrarea apărută în 2019 la Editura Militară constituie un modest 
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omagiu adus acestor dârzi combatanți în linia întâi, ade-
vărați eroi ai Marinei Regale Române și ai României Mari.

„Nicăieri în lumea civilizată, după ce s-a acoperit de 
glorie în cele două conflagrații mondiale, o elită comba-
tantă în linia întâi nu a fost atât de ridiculizată, umilită 
și ignorată ca în România postbelică – susține autorul. 
În cazul de față, cu excepția a cinci eroi căzuți la datorie 
și onorați post mortem cu această distincție, cei 26 de 
ofițeri de marină români care au binemeritat de la Patrie 
cea mai înaltă distincție militară de război națională, 
Ordinul „Mihai Viteazul“, au trăit adevărate drame exis-
tențiale, fiind scoși abuziv din cadrele active, privați de 
drepturi civile și militare ori aruncați în temnițele comu-
niste, deportați sau obligați la domicilii forțate.

Menită să fundamenteze un demers legitim și impe-
rios necesar pentru o reparație morală nepermis de mult 
amânată, lucrarea de față se constituie într-un modest 
omagiu adus celor care au fost eroii Marinei Regale 
Române și ai României Mari.“

Autorul prezintă, în ordine cronologică și alfabetică, 
biografiile a 26 de ofițeri de marină români și 11 străini, 
dintre care 2 britanici, 8 germani și un japonez, informa-
țiile și mărturiile care compun biografia fiecăruia dintre 
marinarii acestei elite a războiului fiind identificate și 
extrase, în marea lor majoritate, din fondurile Arhivelor 
Militare Naționale Române, precum și din presa vremii.

Astfel, ofițerii de marină distinși cu Ordinul militar 
de război „Mihai Viteazul” au fost, în ordine alfabetică, 
Dumitru Darian, Preda Fundățeanu și Mihail Hurmuzescu 
în Primul Război Mondial.

Pentru fapte de arme deosebite săvârșite pe câmpul 
de luptă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, au 
primit aceeași onorantă distincție Radu Constantinidi,  
Aurel Cornățeanu (post-mortem), Constantin C. 
Costăchescu, Constantin Costin, Lupu S. Dinescu (p.m.), 
Gheorghe Drimba, Alexandru C. Dumbravă, Nicolae Filip 
(p.m.), Anton Foca, Paul Ghenădescu, Arpad Gherghel, 
Ioan Iftimescu, Horia Macellariu, Mircea-Dan Metz (p.m.), 
Dumitru Mițescu, Constantin Niculescu, August Roman, 
Gheorghe Roșescu, Titus Samson, Eugeniu Săvulescu, 
Victor Voinescu și Ioan Zaharia.

Acestora li s-a adăugat Constantin Buceleanu din 
Infanteria marină.

Printre marinarii străini care au primit cea mai înaltă 
distincție militară românească s-au numărat amiralul 
David, conte de Beatty, viceamiralii Helmuth Brinkmann 
și Richard Bell Davies, marele amiral Karl Dönitz, viceami-
ralul Wilhelm Friederich Fleischer, amiralul Kurt Fricke, 
viceamiralul Gustav Kiesseritzky, marele amiral dr. Erich 
Raeder, contraamiralul Kozo Satō, amiralul Karl Georg 
Schuster și viceamiralul Hans Heinrich Würmbach.

Adevărate pilde de eroism și spirit de sacrificiu 
pentru apărarea drepturilor sacre ale neamului, cavalerii 
Marinei Române merită cu prisosință nu numai reabili-
tarea postumă ori nume de străzi, de nave și statui ci și 
toată considerația și recunoștința generațiilor prezente 
și viitoare.

Un demers util și necesar nu numai cercetătorilor 
și istoricilor avizați, ci și generațiilor de azi și de mâine 
de marinari civili și militari, care se adaugă unor lucrări 
anterioare la fel de binevenite în istoriografia navală, 
precum „Dicționarul marinarilor români“ (2008), „Eroii 
Marinei Române“ (2009), „Elita Marinei Regale Române 
în rezistența anticomunistă“ (2010), „Șefii Statului Major 
al Forțelor Navale. Enciclopedie“ (2016) și „Amiralii 
României. Dicționar enciclopedic“ (2017).

Viceamiralul dr. Preda C. Fundățeanu  
Arhiva dr. Claudiu Ramon D. Butculescu 


