
DESPRE CIMITIRUL MILITARILOR ROMÂNI din ROSSOȘKA… 

 

AM ÎNȚELES CĂ VĂ INTERESEAZĂ, LISTA deplină a celor 80 de localități de unde au fost 

exhumate rămășițele pământești ale ostașilor români căzuți la Cotul Donului, Stalingrad și Stepa 

Calmucă, apoi reînhumate în CIMITIRUL MILITARILOR ROMÂNI din ROSSOȘKA, Volgograd, 

localități ale căror denumiri au fost încrustate pe 22 de plăci comemorative instalate în acest cimitir 

(vezi foto din anexă): 
01. Belonemuhin; Kletskaia; Kiseliovo; Manoilin 
02. Selivanov; Belosoin; Bolșaia Osinovka; Evstratovskii; 
03. Pronin; Kotovskii; Podgornâi; Pesceanâi; 

04. Kalaci-pe Don; Gorbatovski; Izbușenskii; 

05. Gromki; Kalmâkovskii; Raspopinskaia; Orehovo; 

06. Perelazovskii; Golovskii; Koponia; Bolșaia Donșcinka; 

07. Arșan Zelmen; Obilnâi; Plodovitoie; 

08. Beliaevka; Bașkovskii; Malâi Gromok (ii); 

09. Sadovoie; Kanukovo; Nacial(o); 

10. Privolnâi; Nariman; Tormoșin; Razdolnâi 

11. Șarnut; Șoșaldakin; Tundutovo; Tebektenerovo; 

12. Maceha; Ozerki; Lisinskii; Siskovski; 

13. Kotelnikovo; Gremiaceaia; Potiomkinskaia; 

14. Cernikov; Danilovka; Denisovskii; 

15. Dorofeevskii; Poperecinâi; Cilekovo; 

16. Kolobovka; Suliaevskii; Dubovka; 

17. Pimeno-Cerni; Darganov; Ssassovo; 

18. Aksai; Birzovoi; Jutovo; Kapkinka; 

19. Abganerovo; Kamenka; Gniloaksaiskaia; Srednețariținskii; 

20. Parijskaia Kommuna; Gonciarovskoe; Vodino; Vasilievka; 

21. Rossoșka; Krasnoarmeisk; Zibenko; Varvarovka; 

22. Dubovâi Ovrag; Krasnâi Gheroi; Bolșie Ceapurniki; Tinguta. 
 

N.B.: 

1. Începând cu data de 25 octombrie 2015 și până astăzi, 14.03.2020, în 4,5 ani, aici au fost reînhumate 

osemintele a 1644 de ostași români (625 din ele au fost reînhumate 12 ani mai devreme, în 2003), sau UN 

PROCENT din cei 158 854 de români, morți, răniți și dispăruți, în Bătălia Stalingradului. Startul a fost 

dat, însă, la 10 iunie 2015, ziua când a fost aprobată, prin Ordonanța de Urgență, nr.421, a Guvenului 

Ponta, finanțarea, cu 150 de mii de euro, a proiectului de amenajare a Cimitirului din ROSSOȘKA… 

Dar dacă să fim cinstiți, toate au început, cu 23 de ani mai devreme, în 1992, când în urma unui acord 

ruso-german, din acel an, s-a permis părții germane să înceapă exhumările în această regiune și să 

centralizeze osemintele în Memorialul din Rossoșka. 

Cu ocazia săpăturilor au fost descoperite nu doar osemintele ostașilor germani, ci și cele ale oștenilor 

români din acea tragică Bătălie. 

În 2003, germanii, cu toate că noi le-am întors spatele pe 23 august 1944, au acceptat, ca în cimitirul lor, 

cel vechi, să fie reînhumate osemintele a 625 de militari români, găsite sau descoperite în anii 1992-2003, 

în localitățile raionului Serafimovici, astfel încât, la 22 iulie 2003, a avut loc prima ceremonie de 

reînhumare și inaugurare a unei parcele a eroilor români. Astfel, din 2003, în colțul din partea dinspre 

nord-vest a parcelei, un modest însemn comemorativ din marmură neagră amintește de cei reînhumați 

acolo că sunt români (vezi foto din anexă). 

Pe 25 octombrie 2018, însă, acele 625 (după alte date, 633) de oseminte au fost dezgropate din acea 

parcelă și reînhumate a …doua oară, trecându-le peste gardul cimitirului vechi german (împreună cu 

placa comemorativă românească din cimitirul vechi german), și rereînhumate în proaspătul Cimitir 

Românesc, numai că despre acțiunea dată presa românească n-a prea scris, dar poate eu n-am fost atent 

și nu risc să pun mâna-n foc… 



Pe 25 octombrie 2015 au fost reînhumate 75 de rămășițe pământești, pe 24 octombrie 2016 - 594, pe 25 

august 2017 - încă 350 de oseminte (de trei ani de zile în aceste locuri nu se mai fac astfel de lucrări din 

lipsă de mijloace financiare). Totalul fiind egal cu 1644, inclusive, osemintele din 2003… 

Aceste ritmuri ale reînhumărilor sunt atât de mici încât, dacă nu se schimbă atitudinea Bucureștiului 

față de această rușinoasă problemă, reînhumările vor lua sfârșit aproximativ în ajunul datei de 1 

Decembrie 2068, adică la Aniversarea celor 150 de ani de la Marea Unire, dacă nu cumva până atunci 

politicienii de pe Dâmbovița vor mai ceda străinilor din teritoriul istoric național al Românilor (cum s-a 

mai întâmplat cu Tratatul Româno-Ucrainean din 07.07.97… 

Pe cele 22 de plăci n-a fost încrustat niciun nume din cei 1644 de ostași români reînhumați acolo, spre 

deosebire de memorialul de la Rossoșka al rușilor și cel al germanilor, unde putem afla și numele, anul 

nașterii și cel al morții, la ruși, iar la nemți-chiar și data nașterii și cea a morții, ale militarilor căzuți în 

Bătălia Stalingradului. (Iar plăcuțele din inox cusute la gulerele mantalelor cu datele despre ostașii 

români le poți cumpăra prin piețele regiunilor Volgograd și Rostov, numai că-i periculos să treci cu ele 

prin sistemele de securitate ale aeroporturilor rusești; de fiecare dată am probleme cu peturile pline de 

țărnă de la Cotul Donului, fiind cercetat dacă nu cumva țărna este din vecinătatea vreunei uzine de 

armament...). 

Cu mai multă onoare s-au purtat ungurii față de memoria celor 100 de mii de români ardeleni 

mobilizați de Horty din Ardealul ocupat de unguri în 1940, din totalul de 256 de mii de mobilizați în 

Armata a 2-a maghiară, care a luptat în regiunea Voronej pe malul drept al Donului. Numele lor pot fi 

descoperite pe plăcile din Memorialul unguresc de la Rudkino, din vecinătatea Voronejului (vezi foto 

din anexă) 

2. Dar, să se știe bine, că cel mai dureros este că nu vin românii la Rossoșka! De Cotul Donului și Stepa 

Calmucă nici nu mai îndrăznesc să spun ceva. Parcela românească din Cimitirul vechi german am 

vizitat-o pentru prima dată, în 2012, iar în 2013, am mers împreună cu părintele basarabean, Viorel 

Cojocaru, pentru un modest parastas la fața locului, precum și după inaugurarea Cimitirului Militarilor 

Români din 25.10.2015: în 2017, 2018, 2019 și 2020, nevăzând acolo o lumânare stinsă, o floare uscată, 

câteva urme românești, am observat, totuși, lăsate de unul sau doi vizitatori din Țară ai Cimitirului din 

Rossoșka. 

Pe 21 august 2017 am întâlnit pe Colina Mamai din Volgograd un grup de vizitatori din Ploiești; M-am 

interesat de ce au venit la Mamai și nu la Rossoșka, la români. Desigur, oamenii ar fi mers și la Rossoșka 

dacă ar fi fost informați din Țară, de la Ploiești, sau la momentul ridicării vizelor pentru Rusia… 

Știu că românii se mai tem și astăzi de ruși, care le-au/ne-au provocat multe dureri pe parcursul anilor, 

dar frica trece după prima vizită pe Colina Mamai din Stalingrad, la Cotul Donului, în Stepa Calmucă, 

la Nalcik, Voronej ș.a… O spun sus și tare: SE MERITĂ, în primul rând pentru cei care au pierdut pe 

cineva dintre rudele apropiate acolo. Eu, personal, pe nimeni, dintre ai mei n-am pierdut în creta de pe 

malul drept al Donului, dar cu mai mare plăcere merg pe colina Mamai decât la Stațiunea Mamaia, de 

lângă Constanța... Și cheltuielile sunt mai mici dar impresiile nu pot fi puse la …cântar!!! 

Tinerii care administrează acest GRUP, și am în ei încredere că se vor ține de cuvânt, au promis că vor 

înregistra o ONG în acest sens dar, n-ar strica și-o companie de turism COTUL DONULUI (ca și 

restaurantul de lângă Brașov, la Săcele, numit de proprietar în memoria bunicului său iubit, căzut la 

CotulDonului) care ar avea succese economice începând cu anul doi de activitate economică, dacă 

fondatorii vor fi capabili de un marketing turistic modern. Nici nu bănuiți câte lucruri interesante, 

impresionante, vă așteaptă, în afară de o sfântă COMEMORARE A EROILOIR NOȘTRI CĂZUȚI, în 

1942-43, la Cotul Donului, Stalingrad și Stepa Calmucă… Eu, în ultimii zece ani am fost în acele tragice 

locuri de șapte ori și nu m-am săturat de ele, dar nici nu regret banii cheltuiți acolo… Când am urcat 

prima dată pe Colina Mamai apoi pe Dealul de deasupra staniței Kletskaia mi-am închpuit că sunt 

primul astronaut care a ajuns pe Marte! Deaceea și-am destupat o sticluță de Ștefan Vodă și am sorbit o 

gură de kogniak de sufletul oștenilor noștri care mai zac în pământul Cotului Donului, Stalingradului și 

cel al Stepei Calmuce. Dumnezeu să-i ierte (!), că multe mai sunt de făcut pentru ca Națiunea și Statul 

care i-a trimis să moară în Estul fără de sfârșir să nu mai îndrăznească să-i uite vreodată... (V.Ș., 

14.03.2020). 

 

ANEXA FOTO: 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 
 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


