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mixtã, germano-românã, pe linia Prutului, în sectorul
Botoºani-Iaºi; Armata 4 românã, sub comanda generalului
Nicolae Ciupercã, de la sud de Iaºi pînã la vãrsarea Prutului
în Dunãre. Între 22 iunie ºi 1 iulie, acþiunile militare au constat în incursiuni menite sã conducã la ocuparea unor capete
de pod care sã permitã dezvoltarea ofensivei în zilele urmãtoare, respingîndu-se, totodatã, unele atacuri , mai mult ale
aviaþiei sovietice, în dreapta Prutului.
Acþiunile desfãºurate de unitãþile Armatei 4 române au
început în zorii zilei de 22 iunie, cu trecerea Prutului ºi
crearea unor capete de pod la Bogdãneºti, Fãlciu, Albiþa,
Oancea º.a., dar cele mai multe n-au putut fi menþinute în
zilele urmãtoare. Ofensiva Grupului de armate general
Antonescu s-a declanºat în ziua de 2 iulie; pe mãsurã ce atacul Armatei 11 germanã va progresa, Armata 4 va trece la
ofensivã prin forþarea Prutului ºi dezvoltarea ei pe direcþiile
Albiþa-Chiºinãu-Dubãsari ºi Fãlciu-Tighina, pentru a ajunge
la Nistru ºi la litoralul Mãrii Negre.
Prin bãtãlia de la Þiganca se înþelege ansamblul luptelor
grele purtate pentru forþarea liniei Fãlciu-Bogdãneºti ºi
cucerirea zonei puternic fortificate de dincolo de Prut, cu centrul în localitatea Þiganca, lupte care au luat forme extrem de
dure în zilele de 4-12 iulie. Acest sector era extrem de important ca urmare a poziþiei sale pe Prutul mijlociu, a existenþei
celor douã poduri, de ºosea ºi cale feratã, la intersecþia unor
linii de comunicaþie din Basarabia centralã ºi de sud-est. configuraþia terenului a creat probleme ofensivei: dincolo de Prut
se întindea o luncã joasã, pe valea Tigheciului, urmatã de
dealurile Toceni, Cania, Epureni, întreaga zonã dispunînd de
puternice linii întãrite. La acestea s-au adãugat ploile intense
din acele zile, care au umflat pîraiele ºi au creat noi dificultãþi
înaintãrii trupelor române.
Divizia de Gardã a forþat Prutul în sectorul FãlciuBogdãneºti, pentru ca între 5 ºi 8 iulie capul de pod FãlciuBogdãneºti sã se consolideze pe o adîncime de 3 km. Ca
urmare a rezistenþei sovietice de la Þiganca, a intervenit la est
de Prut ºi Divizia 21 infanterie, care deschide un cap de pod
între Stoieneºti ºi Gura Tigheciului. Cu aceste forþe reunite a
fost cucerit Dealul Epureni. A intervenit însã eºecul suferit de
infanteria ºi artileria Diviziei 35 în faþa tancurilor ºi infanteriei sovietice în Valea Bucovãþului, cu consecinþe negative
asupra desfãºurãrii ulterioare pe întregul front al acestei
Armate. Regele ºi Ion Antonescu au sosit la 10 iulie în acest
sector. S-a intervenit cerîndu-se sprijinul aviaþiei germane ºi
al unor unitãþi din Divizia 72 germanã.
În continuare s-au înregistrat ciocniri sîngeroase în sectoarele diviziilor 21 infanterie ºi de Gardã, în poziþiile de la
Þiganca, Stoieneºti ºi Epureni. Sovieticii au contraatacat cu
infanterie, tancuri ºi aviaþie, dar regimentele 11 ºi 12
dorobanþi, 24 infanterie ºi 1/2 vînãtori „Mihai Viteazul” au
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ntrarea României în rãzboiul împotriva Uniunii
Sovietice, la 22 iunie 1941, a reprezentat un rãspuns
la actul de rãpire a Basarabiei, a Nordului Bucovinei
ºi a unei pãrþi din fostul þinut Herþa la 28 iunie 1940. La 24
iunie 1941, Grigore Gafencu, reprezentantul nostru la
Moscova, era primit de V.M. Molotov, care i-a cerut explicaþii în legãturã cu gestul României. Rãspunsul diplomatului
român a fost extrem de clar ºi preciza, între altele:
„În ce mã priveºte, nu pot avea faþã de evenimentele de
azi, pe care numai istoria le va putea judeca, decît o atitudine
de diplomat, adicã de soldat al þãrii mele. Sã-mi fie îngãduit,
în aceastã calitate, sã-mi exprim pãrerea de rãu cã, prin politica ei urmatã în timpul din urmã, U.R.S.S. nu a fãcut nimic
pentru a împiedica, între þãrile noastre, durerosul deznodãmînt
de azi. Prin brutalul ultimatum din anul trecut (notele ultimative din 26 ºi 27 iunie 1940 – n.n., I.A.), prin care ni s-a cerut
nu numai Basarabia, dar ºi Bucovina ºi un colþ din vechea
Moldovã [...], Uniunea Sovieticã a distrus în România orice
sentiment de încredere ºi siguranþã ºi a trezit îndreptãþitã
teama cã însãºi fiinþa statului român e în primejdie. Am cãutat atunci un sprijin în altã parte. Nu am fi avut nevoie de acest
sprijin ºi nu l-am fi cãutat, dacã nu am fi fost loviþi ºi dacã nu
ne-am fi simþit ameninþaþi [...]. Lovitura cea dintîi, care a
zdruncinat temeliile unei asemenea Românii, chezãºie de siguranþã ºi de pace, acoperire fireascã ºi atît de folositoare unui
hotar întins ºi însemnat al Rusiei, a fost datã, din nefericire, de
guvernul sovietic”.
La 22 iunie 1941, generalul Ion Antonescu a emis cunoscutul ordin de zi cãtre armatã, prin care sublinia motivele
intervenþiei ºi obiectivele urmãrite:
„[...] Ostaºi, vã ordon treceþi Prutul! Zdrobiþi vrãjmaºul
din rãsãrit ºi miazãnoapte. Dezrobiþi din jugul roºu al
bolºevismului pe fraþii voºtri cotropiþi. Reîmpliniþi în trupul
þãrii glia strãbunã a Basarabilor ºi codrii voievodali ai
Bucovinei, ogoarele ºi plaiurile noastre [...]. V-o cere
Neamul, Regele ºi Generalul vostru. Ostaºi, izbînda va fi a
noastrã. La luptã! Cu Dumnezeu înainte!”. La rîndul sãu,
Regele Mihai I îi adresa lui Ion Antonescu o telegramã în care
preciza: „În clipele cînd trupele noastre trec Prutul ºi codrii
Bucovinei pentru a întregi sfînta þarã a Moldovei lui ªtefan
cel Mare [...], neamul întreg ºi cu mine trãim bucuria zilelor
de glorie strãbunã, iar ostaºilor noºtri bravi le urez sãnãtate ºi
putere ca sã statorniceascã pentru vecie dreptele graniþe ale
neamului. Trãiascã România! Trãiascã viteaza noastrã
armatã!”.
La declanºarea rãzboiului, majoritatea marilor unitãþi
române se gãseau mobilizate pe linia Prutului: Armata 3
românã, sub comanda generalului Petre Dumitrescu, ocupa
poziþii în Bucovina ºi nordul Moldovei pe noua frontierã;
Armata 11 germanã (general von Schobert), cu componenþã

luptat cu spirit de sacrificiu, reuºind sã înainteze, fiind sprijinite de aviaþia germanã. Reluarea ofensivei în centrul ºi nordul Basarabiei s-a produs la 14 iulie1.
În Ordinul de zi nr. 256, dat în ziua de 14 iulie 1941 de
cãtre generalul Nicolae ªova, comandantul Diviziei 1 gardã,
se subliniau marile dificultãþi întîmpinate în cadrul rezistenþei
din ziua de 12 iulie ºi eroismul dovedit de militarii români.
Constatãrile din acest ordin pot fi extinse la întreaga bãtãlie de
la Þiganca, o paginã plinã de sacrificii din bãtãlia mai mare,
pentru eliberarea Basarabiei:
„În cea mai grea zi din luptele de la Prut, în ziua de 12
iulie, cînd, timpo de 16 ore neîntrerupt inamicul se arunca cu
forþe noi ºi masive în numeroase contraatacuri, cãutînd sã
sfarmecapul de pod de la Fãlciu, în sectorul Diviziei ºi la legãtura acesteia cu stînga Diviziei 21 infanterie, regimentele 1/2
ºi 2/9 vînãtori gardã opun o rezistenþã înverºunatã ºi fãrã
rãgaz, resping numeroasele atacuri inamice, superioare mult în
numãr ºi armament ºi azvîrle în luptã pionierii, rezervele,
grupurile de comandã ºi, luptînd în repetate rînduri corp la
corp, reuºesc prin menþinerea poziþiei sã înscrie în istorie o
paginã de adevãratã glorie”. Erau citate prin ordin de zi regimentele 1/2 ºi 2/9 vînãtori de gardã, „pentru eroismul ºi neprecupeþirea cu care ofiþerii ºi trupa acestor regimente s-au luptat
ºi au învins”2.
În luptele pentru eliberarea Nordului Bucovinei ºi a
Basarabiei – etapã semnificativã a rãzboiului nostru în est,
încheiatã la 26 iulie 1941 – pierderile trupelor române s-au
ridicat la 4.271 morþi, 12.326 rãniþi ºi 6.168 dispãruþi.
Cimitirul eroilor români de la Þiganca a fost mai întîi un
cimitir de campanie, în care au fost înhumaþi, pînã la
încheierea luptelor din zonã, peste 300 de militari, iar în
urmãtorii doi ani au fost aduse aici trupurile altor militari, astfel cã în luna iulie 1943 cifra celor înhumaþi în acest cimitir
ajunsese la 1.020. mulþi din cei cãzuþi în luptele de la capul de
pod Þiganca au fost aduºi în þarã ºi depuºi în mormintele
aparþinînd familiilor sau în cimitirele de onoare din garnizoanele de dislocare a unitãþilor din care fãcuserã parte3.
Condiþiile speciale în care s-au înregistrat aceste pierderi au
fãcut ca cei peste 1.000 de eroi români sã fie depuºi în nouã

gropi comune, cel mai adesea pe douã, trei sau chiar patru rînduri suprapuse. Pe mãsurã ce frontul a avansat spre est,
Aºezãmîntul Naþional „Regina Maria” pentru Cultul Eroilor a
preluat îngrijirea cimitirelor de campanie, între care ºi cel de la
Þiganca. În 1943 au fost înlocuite crucile de lemn cu cruci de
beton. În primãvara anului 1944, dupã mutarea operaþiilor militare la vest de Prut, a început procesul de dezafectare a cimitirului. Cele 120 de cruci de beton au fost scoase ºi folosite la
realizarea fundaþiei bazei de aprovizionare a unui sovhoz din
zonã. Mai apoi, pe acest loc au fost ridicate anexele unei crescãtorii agrozootehnice, transformatã în cele din urmã în stînã de
oi.
Problema reglementãrii statutului juridic ºi moral al acestui
teren a fost pusã la sfîrºitul anilor ’90; la 7 octombrie 1999,
Consiliul comunal Þiganca a decis: „Se repartizeazã 2,15 ha
pãmînt pentru amenajarea gropii comune a ostaºilor ce se aflã în
vecinãtatea satului Stoianovca, în scopul unei construcþii socialculturale”. Ca urmare, Parohiei Cania i s-a eliberat titlul de autentificare a dreptului de proprietate, trecut în registrul cadastral
la 9 aprilie 2001. În martie 2004 s-a eliberat decizia prin care se
permitea Parohiei Cania „amenajarea cimitirului ostãºesc situat
în satul Stoianovca”. La 17 octombrie 2005, între Oficiul
Naþional pentru Cultul Eroilor – în calitate de iniþiator ºi finanþator al proiectului – ºi Parohia Cania, proprietara terenului
respectiv, s-a încheiat o convenþie prin care „Parohia îºi dã acordul ºi binecuvinteazã aceastã reconstrucþie”, urmînd ca reconstrucþia Cimitirului de Onoare de la Þiganca sã se încheie la 1
iunie 2006, la Sfînta Sãrbãtoare a Înãlþãrii Domnului – Ziua
Eroilor României, atunci cînd a ºi fost inaugurat.
Reconstrucþia respectã amplasamentul iniþial ºi dimensiunile pe care cimitirul le-a avut la înfiinþarea sa. S-a realizat o
fundaþie de beton, s-a ridicat un gard în stilul specific al
locurilor de înhumare a eroilor, s-au amplasat 145 cruci, s-au
dispus 11 plãci comemorative cu numele celor 830 de eroi
identificaþi, s-au ridicat douã catarge pe care sînt arborate
drapelele de stat ale României ºi Republicii Moldova º.a.
Intrarea în cimitir se face printr-o poartã tradiþionalã
româneascã, care a fost sculptatã de meºterul popular Ilie
Benþa din Bîrsana, Maramureº; acesta a realizat ºi troiþa monumentului care strãjuieºte cimitirul din partea lui cea mai
înaltã, amplasatã spre rãsãrit.
Pelerinajul la Cimitirul de onoare al eroilor cãzuþi în
bãtãlia de la Þiganca reprezintã un act creºtinesc ºi de profundã recunoºtinþã faþã de cei care au luptat ºi au murit
pentru întregirea României.

Note:

4 noiembrie 2007, vizitã la Cimitirul Românesc de Onoare de la
Þiganca. Depuneri de flori la monumentul eroului necunoscut ale
participanþilor la Simpozionul Internaþional
"Românii din afara graniþelor þãrii", ed. a II-a
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