
02.02.2020 – 20.02.2020: A FI SAU A NU FI 

…UNEI CLOPOTNIȚE ROMÂNEȘTI LA COTUL DONULUI? 
 

18 zile la rând nu m-a părăsit un gând: voi reuși ori nu voi reuși să duc la bun 

sfârșit un proiect de suflet pe care mi l-am formulat pe 02.02.2020, în timpul 

celui de-al șaptelea pelerinaj la Cotul Donului, și astăzi, 20.02.2020, îl fac 

public, aducându-l la cunoștința colegilor; Acest gând constă în invitația 

conaționalilor mei, români din țară și din afara granițelor ei, în primul rând, din 

rândurile celor care și-au pierdut la Cotul Donului pe cineva, din rudele 

apropiate, un bunic, un unchi, un frate, văr sau consătean, de a participa cu 

contribuții financiare de la un MDL, RON sau USD, până la câteva sute de 

astfel de unități bănești, pentru edificarea unei Clopotnițe ortodoxe, să-i zicem, 

Românești, într-un sat din Cotul Donului, de exemplu, Verhne-Cerenski, raionul 

Kletski, în memoria ostașilor de pe ambele părți ale Frontului, căzuți în acele 

locuri pline de tragism… 

Dar și până la data de 02.02.2020 am avut un proiect, chiar mai solid, unul 

despre edificarea în acele locuri a unei Capele sau chiar a unei Sfinte Biserici 

ortodoxe maramureșene de lemn, proiect pe care l-am și propus, pe 6 august 

2018, în cel de-al cincilea pelerinaj la Cotul Donului, unor oameni din 

localitatea pomenită, cu care i-am cunoscut, două săptămâni mai târziu, pe 19 

august 2018, și pe unele fețe bisericești din Iași, de la Mitropolia Moldovei și 

Bucovinei, în timpul sfințirii unei biserici de lemn, la Soci-Miroslăvești, din 

județul Iași, edificate în memoria sătenilor căzuți în Al Doilea Război Mondial, 

inclusiv în august 1944, în timpul operațiunea Iași-Chișinău. 

Numai că în recena vizită la Verhne-Cerenski, pe 30 ianuarie 2020, am găsit 

deja transformată în Biserică una din casele sociale ale localității date și chiar 

turnat din beton fundamentul viitoarei clopotnițe, pe care nu au sătenii cu ce să-l 

ridice până la înălțimea de 10 metri și, mai ales, nu au bani ca să comande 

clopotele necesare la Uzina metalurgică din Voronej… 

 

…CE BINE AR FI SĂ REUȘIM ACEST PROIECT POPULAR, CA ÎN 

FIECARE AN, pe19 noiembrie și 2 februarie, la începutul și la sfârșitul 

Tragediei Românești de la Cotul Donului, din cea mai sângeroasă Bătălie a 

Armatei Române de la Cotul Donului, Stalingrad și Stepa Calmucă, să bată 

clopotele dăruite cazacilor din Cotul Donului, în memoria celor 158 de mii de 

oșteni români morți, răniți, luați în prizonierat, dispăruți fără urme, dar și a celor 

100 de mii de români ardeleni mobilizați în Armata a 2-a Maghiară și căzuți pe 

malul drept al Donului, la Voronej, la o distanță de 500 km de Kletskaia, de la 

Cotul Donului…  

De ce la 02.02.2020 și 20.02.2020? Pentru că din experiența mea de jumătate de 

secol, CIFRELE, CELE FRUMOASE, SIMETRICE, AJUTĂ MULT ATUNCI 

CÂND PUI CEVA FRUMOS LA CALE… Hai să vedem dacă, eu,am sau nu, 

dreptate: Pe 19 noiembrie 2020, la cea de a 78 comemorare a eroilor noștri 



căzuți la Cotul Donului, vor bate sau nu Clopotele de pe Clopotnița 

Românească de lângă Tragicul Cot al Donului… 

Nici nu aștept un răspuns de încuviințare din partea voastră, stimați prieteni, 

pentru că, așa ori altfel, pe 19 noiembrie 2020, vor bate clopotele de pe 

Clopotnița Românească în memoria celor 158 de oșteni români căzuți în acele 

tragice locuri, 1600 sau UN PROCENT din totalitate, fiind deja reînhumați la 

Cimitirul din Rossoșka de lângă Volgograd, și acesta fiind rezultatul curajului 

premierului Victor-Viorel Ponta, cu toate …ale lui, care pe 12 iunie 2015 a 

semnat o OUG cu privire la finanțarea Cimitirului dat din rezerva Guvernului!; 

În cinci ani, 2015-2020, un procent sau 1600 de reînhumări, în mediu, anual, 

câte 320, iar peste 50 de ani vom avea 16 mii de reânhumări (?). Și asta se va 

întâmpla dacă nemții vor continua să mai sape viloagele din stepele Donului 

până la Volga și cea Calmucă!… 

Dar de ce la Verhne-Cerenski această clopotniță? Pentru că localitatea dată este 

una din puținele care au supraviețuit după primele trei zile, 19-22 noiembrie 

1942, de la începutul Operațiunii URANUS, declanșate de Armata Roșie 

împotriva Armatelor Axei, când asupra pozițiilor Armatei a 3-a Române au fost 

aruncate mii de tone de rachete Katiușa, de avia bombe, de obuze de tancuri și 

tunuri rusești, în blestematul TRIUNGHI AL MORȚII, un adevărat TRIUNGHI 

AL BERMUDELOR DE LA COTUL DONULUI: Gromki, Golovski, 

Belonemuhin (Belosoin), sau un „triunghi” cu o suprafață mai mare: Kletskaia, 

Perelazovski, Serafimovici… 

Localitatea aleasă, Verhne-Cerenski, este situată la distanțe nu prea mari de cele 

mai cunoscute stanițe și cătune, azi, existente sau, deja, inexistente, participante 

la sângeroasa bătălie de la Cotul Donului, din Blestemaul „Triunghi al 

Bermudelor”: 0,8 km de Bolșaia Osinovka; 5-7 km de Belonemuhin, Belosoin, 

Novoțariținskii și Ivanușenski; 9-10 km de Golovski și Perelazovski; 16 km de 

Gromki; 19 km de Bolșaia și Malaia Donșcinka; 23 km de Raspopinskaia și 

Bazki; 28 km de Kletskaia… Pentru că în pământul acestora mai zac mii și mii 

de ostași români, de care Statul Român a uitat cu desăvârșire trei sferturi de 

secol la rând, m-am gândit că ar fi bine s-o facem noi, „diplomații populari”, 

măcar acum, peste 77 de ani de la tragica Bătălie de la Cotul Donului… 

Dar de ce m-am apucat eu de acest proiect? Pentru că le-am jurat, celor căzuți 

acolo, acum zece ani, că nu-i voi uita și nu-i voi trăda niciodată așa cum au 

făcut-o șapte decenii la rând antihriștii, cei fără de suflet românesc, care au uitat 

cu desăvârșire de ei, pe când nemții, italienii și ungurii n-au fost în stare …să-și 

trădeze eroii lor (asta DA educație patriotică a tinerei generații!) și să-i uite, 

printre cei neuitați de unguri fiind și cei 100 de mii de cosângeni de-ai noștri, 

români transilvăneni, mobilizați în 1941-42 de ungurul Horty și trimiși să moară 

pe primele poziții la Voronej, pe malul drept al Donului… Ungurii, cel puțin, au 

avut grijă să-i reînhumeze la Memorialul din Rudkino, în vecinătatea 

Voronejului, neuitând să le inscripționeze și numele lor românesc pe plăcile din 

Memorial spre deosebire de ai noștri care au uitat cu desăvârșire să facă acest 



lucru, absolut necesar, la Rossoșka, cu cei 1600 de căzuți din Armatele a 3-a și a 

4-a Române… Rușii, nemții și ungurii le-au inscripționat nu doar numele celor 

căzuți ci și data nașterii și cea a morții, iar jetoanele românești din care puteam 

lua aceste date despre ostașii noștri se vând în zonă ca niște relicve la prețul 

…aurului!  

 

Și pentru ca să nu fie vorba mea goală chiar azi voi merge la Filiala BCR din 

Chișinău, să discut posibilitatea deschiderii unui Cont bancar la care am putea 

aduna suma necesară pentru inaugurarea unei Clopotnițe românești la Cotul 

Donului-Izlucina Dona… 

Dacă printr-o minune se vor aduna mai multe mijloace financiare tot acolo vor 

merge, la amenajarea teritoriului din jurul Biserici, sau pentru o Troiță 

maramureșană, ca cea inaugurată la Mănăstirea Comana de către Generalul 

Patriot de 96 de ani Radu Theodoru. Dar dacă suma nu vor fi suficientă eu mă 

voi ține de cuvânt și voi completa acea sumă, eu, împreună cu prietenii mei, ca 

până în ziua de Paști-2020, sau un pic mai târziu, să ajungă sumele pe contul 

Uzinei metalurgice din Voronej, unde vor fi turnate clopotele pentru Clopotnița 

noastră românească… Iar pe 19.11.2020 ele să bată tare …ca să fie auzite și de 

eroii noștri din creta albă a Donului…  

Foarte posibil, ca să ajungă la Sfințirea Clopotniței și cineva dintre noi ca să 

avem și martori oculari și …un maistru fotograf al acelor clipe de neuitat!!!... 

Poate măcar în acest mod ne mai spălăm, parțial măcar, de rușinea uitării celor 

căzuți și uitați la Cotul Donului?!... 

 

V.Ș. 

Chișinău, 20.02.2020 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 

 



 
 

 



 

 

 



 

 


