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ABSTRACT: Captain (M.) dr. Marian Moşneagu introduces in
the scientific circulation the work “Romanian Royal Navy Elite in
the Anticommunist Resistance”, which contains a 200 of archives
documents unpublished. The author’s purpose is to rememorize the
drama of the Romanian Navy officers who were purged in the post-war
period on political and ideological criteria.
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Dr. în istorie, șef al Serviciului Istoric al Armatei; membru al Diviziei de Istoria
Științei a CRIFST al Academiei Române.
Doctorand în istorie, inspector-șef, Autoritatea Feroviară Română.
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La Editura Militară a apărut recent lucrarea „Elita Marinei Regale
Române în rezistenţa anticomunistă”, semnată de comandorul dr.
Marian Moşneagu, şeful Serviciului Istoric al Armatei. Continuând
seria lucrărilor dedicate de autor exponenţilor de marcă ai breslei
marinarilor români, care mai include „Dicţionarul marinarilor români”
(Editura Militară, Bucureşti, 2008) şi „Eroii Marinei Române” (Editura
Alpha MDN, Buzău, 2009), prezentul volum prezintă selectiv circa 300
de documente, în mare parte inedite, selectate din arhivele CNSAS,
Serviciului Român de Informaţii şi Arhivele Militare Române, prin
intermediul cărora este redată drama marinarilor români înlăturaţi
abuziv din Armata Română după 1945, sub diverse pretexte – criminal
de război, crimă împotriva umanităţii, uneltire contra ordinii sociale,
crimă de înaltă trădare, crima de complot în scop de răzvrătire sau
apartenenţă la mişcarea naţională de rezistenţă.
Este o reparaţie morală pe care autorul a dorit să o aducă postum
unei pleiade de ofiţeri de elită care, după ce s-au acoperit de glorie pe
frontul Mării Negre, în campania din Est, au sfârşit prin a fi epuraţi din
cadrele active, arestaţi, umiliţi şi aruncati în puşcării, unde unii şi-au
găsit sfârşitul, fără însă a-şi pierde demnitatea. În această situaţie s-au
aflat, printre alţii, amiralii Preda Fundăţeanu, Gheorghe Koslinski,
Horia Macellariu, Nicolae Păiş, August Roman, comandorii Constantin
Copaciu, Gheorghe Drimba, Gheorghe Mocanu, Nicolae Pârâianu ş.a.
Lucrarea conţine 556 pagini și este structurată pe 11 capitole,
precedate, în introducere, de „Epurarea personalului Armatei
României în primii ani postbelici”: „Grupul reacţionarilor din
Marină”, „Contraamiralul Horia Macellariu, liderul Mişcării Naţionale
de Rezistenţă Bucureşti”, „Procesul lotului Mişcării Naţionale de
Rezistenţă”, „Cazul amiralului Bărbuneanu Petre”, „Cazul comandorului Copaciu Constantin”, „Cazul viceamiralului Fundăţeanu
Preda”, „Cazul viceamiralului Koslinski Gheorghe”, „Cazul comandorului Mocanu Gheorghe”, „Cazul viceamiralului Păiş Nicolae”, „Cazul
comandorului Pârâianu Nicolae” şi fişele biografice ale principalelor
victime ale opresiunii noii orânduiri.
„Ar părea paradoxal acest apel la viaţă omenească din partea unui
condamnat politic să moară în temniţă, când normal ar fi să dorească
cu un minut mai devreme să se curme această agonie – scria la 23
aprilie 1958, din Penitenciarul Râmnicu Sărat, contraamiralul Horia
Macellariu. Sunt însă comandamente care îmi ordonă să fac acest apel:

RECENZII

647

religia mea îmi interzice sinuciderea și, dimpotrivă, îmi impune nu
numai să-mi păstrez corpul, dar și să mi-l apăr; meseria mea de marinar
și militar m-a învăţat să nu abandonez în furtună și mai presus de orice
este credinţa mea intimă nezdruncinată a nevinovăţiei mele și nedreptăţii ce mi s-a făcut.
Nicicând n-am fost un trădător, un necredincios, un tulburător al
ţării și neamului meu; tot trecutul mesu este martor că viaţa și activitatea mea le-am pus în serviciul și pentru binele poporului român.
Cândva, când patimile politice se vor atenua, realitatea va apărea
în tot adevărul ei.”

