DIVIZIA 3 INFANTERIE-FORŢA DE INTERVENŢIE
PENTRU LICHIDAREA REBELIUNII LEGIONARE
DIN IANUARIE' 1941
CORNEL CARP
Având în componenţa sa regimen- Bulevardul Regele Carol al II-lea ll•le 1 Vânători, 4 jDorobanţi Argeş - Bulevardul ;Regina Elisabeta ·.ii 6 Artilerie dislocate în Piteşti şi
Bulevardul Regele Carol I - Calea
Moşilor Bulevardul General Lam10 Dorobanţi cu cazarma în j Câmpul1111g-Muscel, Divizia 3 Infanterie co- bru - Şoseaua Colentina - Afumandată de generalul Ion Boiţianu,
maţi.
Sectorul de Nord era comandat
11 primit j ordin la începutul lunii de,·„111brie 1940 să se deplaseze în de colonelul Arhip Ion. Aici j acţionau
I \ucureşti.
Efectivele sale totalizau Regimentul 1 Vânători şi 4 Doro107 ofiţeri,;66 subofiţeri şi 3039 tru- banţi. In sectorul de ; Sud, comandat
p;1. Această acţiune marca începutul de colonelul Antonescu Petre acţiona
111;isurilor luate de către generalul Regimentul 30 Dorobanţi-Muscel. 1n
Ion Antonescu, conducătorul statului, rezerva diviziei au fost jdate Regip<'n tru j lichidarea Mişcării legionare mentul de Gardă Călare, Batalionul 1
·1i a oricăror alte acţiuni cu caracter Infanterie Uşoară şi Batalionul 1 Ca:111drhic şi antistatal ce ar fi putut a- re j de Luptă. Punctul de comand{1 al
d11ce j grave prejudicii ţării. ce avea diviziei s-a aflat în cazarma Regi111•\'oie atunci, mai mult ca oriefmd. mentului 3 Călăraşi din capitală.
Cu un puternic eşalon j de forţe tred•· stabilitate internă.
Opţiunea
·generalului Antonescu buia să se intervină în interiorul capentru j Di vizi a 3 Infanterie nu a fost pitalei ·şi să se pună j stăpânire pe
111t:1mpliitoare. Născut în Piteşti. fost clădirile principalelor instituţii dacă
l'l>mandant al acesteia, cunoaştea bi- acestea s-ar fi aflat sub controlul j re11e valoarea corpului de cadre ; şi se belilor. Al doilea eşalon . urma să ach11cura de simpatia lor. Pe de altă ţioneze la periferie j şi în comunele
p:irte. regulamentele jmilitare nu re- suburbane cu misiunea de a bloca in•·omandau folo~ea unităţilor milita- trările în capitală şi a interziC"e dere pentru reprimarea mişc{1rilor de plasările j spre centru în situaţia când
•ii.radă în localităţile unde îşi ; aveau
ar fi izbucnit conflicte armate.
~arnizoanelc de reşedinţă.
Toate unităţile sţ;iţionau în cantoZona de intervenţie a diviziei j a namente de alarmă; gata săj intervină
fo<;t împărţită în două sectoare : Nord
în orice moment. Dispozitivul şi mi~i Sud despărţite de ;linia de desiunile acestora s-au modificat ;de
marcaţie :
şoseaua Titu-Bolintin mai multe ori ; pe timpul rebeliLtnii,
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în funcţie de schimbările i:n tervenite
în raportul de forţe şi noile unităţi
date de sprijin.
Prima; misiune primită şi t·xecutată de către divizie a fost demonstraţia de forţă din ziua de 21 ianuarie.
In ;urma Ordinului nr. 10 444/20 ianuarie dat de Comandamentul Militar al Capitalei, unităţile s-au deplasat în marş pe coloane• în Piaţa Victoriei. Aici, generalul Constantin Să
nătescu, nou numi't în funcţia de jcomandant al Comandamentului Militar al Capitalei a primit raportul ; şi
a ţinut o sc.urţ.f1 cuvântare. Au urmat intonarea ;imnului regal şi manifestaţii d0 adeziune pentru generalul Antom•scu. conducf1torul stat.ului.
Având în vcdPre deteriorarea situaţiei în j noaptea de 20/21 ianuarie,
informaţiile sosite lii c;)ma ndamentul
diviziei. referindu-se la bande înarmate de legionari ; care terorizau şi
jefuiau populaţia din cartierele Calea Călăraşi, Strada Lucaci. Calea Vă
căreşti şi Dudeşti, ;o purtt' din trupek diviziei au intrat în dis.poziti 1
de luptă.
Dimineaţa zilei de 21 ianuarie ; a
fost marcată de acţiuni în forţă ale
legionarilor. ; Coloane de muncitori
s-au deplasat la sediul legionar de pe
strada Roma. Aici a fost adus tot armamentul : ridicat de la
Prefectura
Poliţiei şi · Siguranţa Ge·nerală în
scopul realizării în această zonă a unui puternic centru de reziste1ţă.
Alexandru Ghica, directorul general ~l poliţiilor, demis cu o zi în urmă de; către Antonescu, ajutat de comandanţii legionari
Trifa, Găină şi
Cutzamina, conduceau djn clădirea
Siguranţei Generale a Statului ; acţi
unile rebelilor la nivelul capitalei şi
al întregii ţări.
Constantin;Maimuca, ajutat de inspectorul Baciu, <tflaţi în acelaşi sediu, centralizau informaţiile şi ţineau
legătura cu celelalte ('entre !0gionare
din ţară.;

Până la orele 13,00 au fost ocupat(•
de către grupuri de legionari înarmaţi, clădirile; unor importante instituţii, precum : Prefectura Poliţei Capitalei, Primăria Sectorului Albastru,
Casa Verde, localuri ale unor minister~. O situaţie deosebit de gravă s-a
creat în momentul ocupării Cazărmii
Gardienilor Publici, aflată în spatell'
Palatului Preşedenţiei Consiliului Gl'
Miniştri. Aici, se aflau doar jandarmii din serviciul de gardă, existânJ
pericolul de a fi ocupat de cei aproxirnati v 700 de legionari care îl asediau.
In dimineaţa aceleiaşi zile, din ordinul generalului Anţonescu, Comandrunentul Militar al Capitalei a emis
o ordonanţă prin care se intetzicea11
întrunirile publice, iar posc>sorii dl'
arrne erau somaţi să le depună imediat. Tot atunci, Regimentul 30 Dorobanţi-Muscel a primit ordin s;-,
cornpleteze efectivele aflate la Poşt<-1
şi Palatul Telefoanelor.
La orele 16,00, generalul Constantin Sănătescu a ordonat să se execute imediat dislocarea tuturor forţebr
pregătite pentru intervenţie, în următorul dispozitiv :
R.l Vânători cu :
B.l la Preşedenţie;
- B.2 la Atelierele Griviţa ;
- B.3 la Institutul Militar.
R.4 Dorobanţi Argeş cu :
B.l la Preşedenţie;
- B.2 la Târgul Moşilor ;
- B.3 la Statuia Pache.
R.30 Dorobanţi-Muscel cu :
1 Cp./B.l şi 1 Cp./B.3
la Preşedenţie ;
B.2 la Cimitirul Bellu ;
- B.3 (-1 Cp.) la Parcul Carol.
Celelalte efective ale regimentului
se aflau deja disl,ocate în· dispozitiv
la Poştă şi Palatul T,elefoanelor.
- Regimentul .de Gardă Călare cu
I Divizion la Preşedenţie;
- Regimentul 21 Infanterie .cu
1 Batalion la Preşedenţie ;
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- Batalionul 1 Infanterie Uşo~ră
cu:
1 Cp. la Siguranţa Statµlui ;
1 Cp. la Prefectura l'oliţi~i ;
1 Pl. la G11rajul Zoe Râmniceanu.
Batalionul I Care de Luptă cu :
- 8 tancuri la Preşedenţie ;
2 tancuri la Ministerul Ap{1rării ;
5 tancuri la Comandamentul
Capitalei;
7 tancuri la Tribunalul

un

pentru lichidarea rebeliunii.
1n dimineaţa zilei de 22 ianµaric;
rebeliunea a atins apogeul desfă,~u
rării sale. Pe timpul nopţii, s~cu
lând lipsa de combativitate a unită
ţilor militare (care nu primiser;1 ordin să acţioneze) legionarii au transformat clădirile ocupate ln puternice
centre de rezistenţă. S-au mobilizat
muncitorii ele la Societatea de Tramvaie şi Societatea „Distribuţia" aparţinând Uzinelor Comunale Bucureşti,
cu ajutorul cărord s-au baricadat
Bucureşti;
cartiere întregi cu maşini, tramvaie
9 tancuri în cazarmă.
şi autocisterne încărcate cu benzină,
în seara aceleiaşi zile s-au m~i tri- gata să fie incendiate în situaţia când
rnis gărzi la Uzinele Lemaitre şi Gri- armata ar fi atacat cu tancuri.
Regimentul 30 Dorobanţi - Muscel
~:ore Ale1(:andrescu.
Lupte înverşunate ale forţelor de a fost atacat ele grupuri masive de
ordine cu grupuri mari de rebeli s-au legionari la Palatul Telefoanelor şi
dus la Prefc>ctura Poliţiei Capi talei în Piaţa Teatn1lui Naţional. La orele
~i la
Cazatma Gardienilor Publici. 21,00 :m mare num~h· de rebeli, moS-a tras la început foc de avertisment bilizaţi dr• eliscursurile incendiare ţi
c·u muniţie de manevră, după care• nute la o tribună improvizată în faţa
•;-a folosit muniţie de război ca ur- Teatrului Naţional, dl' critre M::iisc
mare a violentelor riposte ale legio- Groza, ·comandantul Corpului Muncinarilor. S-a folosit în mod deosebit
toresc Legionar şi Radu Gyr. direcarmamentul automat individual şi de torul Teatrului Naţional, au atacat
pc tancuri. Legionarii au beneficiat Palatul Telefoanelor, sprijiniţi de un
de avantajele care le ofereau clădi puternic ·foc de mitraliere executat
rile ocupate unde erau baricadaţi. La de pe clădirile învecinate. Schimburi
Cazarma Gardienilor Publici, legio- de focuri s-au dat pe întreg parcursul
narii au reuşit să captureze un tanc nopţii, militarii reuşind să ·anihileze
pe care l-au folosit ulterior pentru toate atacurile legionarilor. Dimiapărarea clădirii.
neaţa s-au găsit în împrejurimile
La orele 21,00 s-a primit la coman- Palatului 8 morţi şi ·un rănit grav
damentul diviziei ordinul M.St.M. din rândul legionarilor. Trupa nu a
nr. 28687 şi Decretul - lege de mili- suferit pierderi.
tarizare a unor instituţii şi întreprinAc~la~i regiment a trimis · subunideri de stat şi particulare. Conform tăţi în Piaţi Vama Pqştei, ocupând
ttcestui ordin s-au trimis gărzi (Or- strătSile din jurul clădirji Prefecturii
dinul nr. 33370) la Societatea Românii Poliţiei Capitalei. · tn urma altercalltelierul Peschl şi Societatea Comµ- ţiilor cu grupurile de m~nikstanţi
nală a Tramvaielor (R. 4 Dorobanţi),
Qin rândul cărora se executa foc asude Radio-Difuziune (R. 1 Vânători). prEţ militarilor, ~-a· tras in plin, fiind
Societatea Lemaitre şi intreprinde- ucise şase persoane. In jurul orei
n,~a „Grigore ~lexandrescu"'
(R. 30 12,00 a sosit un grup de militari :gerDorobanţi - Muscel).
mani în frunte cµ up colonel care au
Pe timpul nopţii, s-au luat to.atc deţfrmţnat: pc legiqnarii aflaţi ţn cli'imăsurile organizatorice să se treacil
dir~ să se predea, aceast.a fiind pusă
cu toate forţele la acţiuni militare începând cu ora 12,00 la dispoziţia
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generalului Mitrea, comandantul ·po-

militare aflate în dispozitiv a·ordonat să se reducă pe rând rezistenţeh•
rebelilor, începând cu Cazarma' Gardienilor Publici, unde se afla cea mai
importantă grupare de forţe legionare. La ora 10,45, generalul Constan
de rebeli aflate în casele Elena Lu- tin Sănătescu, însoţit de un procuror
pescu şi Malaxa. ·Aici s-au folosit militar, au făcut somaţiile legale pen-·
cinci tancuri cu ajutorul cărora s-au tru predarea şi părăsirea ·cazărmii.
anihilat rapid grupurile care au opus Neprimindu-se răspuns s-a trecut la
rezistenţă, îndeosebi· în casa Malaxa.
atac. Legionarii au răspuns cu focul
Pe fondul unor acţiuni ale rebeli- tuturor categoriilor ·de arrnament,
lor din ce în ce mai lipsite de inten- inclusiv cu tunul de pe tancul capsitate, s-a trecut la acţiuni de cură turat cu o zi înainte. La ·puţin. timp
ţire ·a zonelor unde s-au dat lupte,
s-a atacat cu tancurile care au dispentru împrăştierea manifestanţilor.
trus mai întâi: tancul capturai de' reÎn aceeaşi zi, coloane motorizate beli. Timp ele 5 - 10 minute s-a tras
germane au făcut o demonstraţie de asupra clădirii inclusiv C'U aruncătoa
forţă pe străzile 'capitalei în spriji.t'e de 'mine. Luptele au durat p<îna
nul generalului Antonescu, anuhî nd la ora 11,4 7 când, ultima rezistenţii
din clădire' a cedat şi rebelii s-au
orice speranţă a legionarilor.
predat în masă.
Ordonanţa emisă în seara ·zilei de
Cucerirea Cazărmii Ga,dienilor Pu23 ianuarie de ci"itre Comandamentul
Militar al Capitalei anunţa că dezor- blici a reprezentat un succes deosebit,
dinile încetaseră şi armata controla legionarii fiind îndepărtaţi din apropierea 'clădirii Preşedinţi Pi Consiliusituaţia pe deplin.
Luptele au continuat insă, în zilele lui de Ministri obiectiv strategic de
de 24, 25 şi 26 ianuarie, nemaiavând cea mai ma~e i mportanţ,-1 ele unde se
coordonau acţiunile mililare 'de rcamploare3 din zilele precedente.
S-au intensificat acţiunile de pro- prosiune la nivelul capitalei ~i al întregii ţări.
pagandă în rândul ostaşilor difuz[InLupte deosebit de violente s-au
du-se prin diverse căi ştiri false, cu
un conţinut aberant : „Oraşul Cluj dat la ·sediul legionar de pc strada
a fost cedat de Rom[mia Ungariei şi Roma, unde au acţionat militarii din
trebuie eliberat", „Jidanii au declan- Regimentul 1 V{mători. Acestea au
continuat şi pe 23 ianuarie scăz{md
şat revoluţia şi legionarii acţionează
împotriva lor", „Armata a atacat pc în intensitate abia a doua ~d. când
legionari", „Generalul Antonescu s-a importanta grupare legionar§ din aunit cu comuniştii" etc. O importanţă ceastă zonă s-a predat.
Pe 24 ianuarie se mai duceau lupdeosebită a avut-o, cel puţin pentru
o perioadă, controlul legionarilor, în- te la Casa Studenţilor din·Calca Plevnei, Facultatea 'de Drept, clădirea
că de la începutul rebeliunii, asupra
posturilor de radio din Bucureşti. Bă ziarului „Monitorul Oficial", a ziarului „Universul" şi la Universitate.
neasa şi Bod.
Comandamentul Militar al Capi ta- De asemenea erau semnalate grupuri
lei şi Divizia 3 Infanterie au pri mit mari 'de legionari la biserica Ilic
ordin î-:.1 jurul orei 10 de la Pre- Gorgani unde se aflau trupurile unor
legionari morţi.
şedinţia Consiliului de Miniştri
să
În diverse cartiere din capitală,
pună în 'aplicare Planul de acţiune.
Generalul Ion Antonescu, care pre- populaţia semnala comandamentului
luase personal comanda unităţilor diviziei, 'bande de legionari eare jeliţiei Capitalei.
Subunităţile Batalionului 1 Infanterie Uşoară, la ordinul expres al lui
·Antonescu· au acţionat pentru capturarea şi dezarmarea a două cuiburi

1

http://cimec.ro

DIVIZIA 3 INFANTERIE
f11iau, incendiau, provocând mari dezordini. Militarii surprinşi izolaţi
erau dezarmaţi şi dezbrăcaţi de efec1e. 'Un oribil asasinat s-a produs pe
strada Dudeşti unde, doi ostaşi din
Regimentul 29 Infanterie au fost dez,trmaţi de legionari 1 care ·i-au stropit cu benzină şi le-au dat foc, arz,înd de vii.
Nu este 'lipsit de interes să remarri1m faptul că, în toată această perio.Jdă atât poliţia cât şi jandarmeria
~:-au abandonat total atribuţiile, îngreuntind mult acţiunile armatei, care
;1 fost nevoiti"i s{1 prei.i. desfăşurare:1
;1cţi uni lor specifice acestora.
Inceptmd cu 25 ianuarie, p:: mă
o.,ură cc noi unit<'iţi au intrat în dispozitiv cu misiunea de menţinere a
ordinii, părţi din unităţile Diviziei J
Infanterie .1u fost r0trase la periferia
('<tpitalci. În urma descinderilor fă
rute în această zonă la unele cuiburi
le!4ionare s-au găsit irnensP cantităţi
d~ bunuri furat0 : bani, bijuterii, baloturi de stofe, blănuri, alimente,
arme. Aceste bunuri au fost inventariate şi s-a început rl'distribuirea
lor celor păgubiţi.
Pe parcursul ac0stor zile, când Divizia 3 Infanterie s-a aflat în centrul evenimentelor, şi-au pierdut viat1 un număr de 21 de ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi, în timp ce alţi 53 au
fast grav răniţi. Pentru cei decedaţi
s-au organizat funeralii naţionale.
Cei răniţi, precum şi familiile celor
căzuţi în lupte şi· urmaşii acestora au
fost împroprietăriţi cu pământ. Un
rnare număr de ofiţeri, subofiţeri şi
soldaţi au· fost decoraţi cu ordine şi
rnedalii Si\U înaintaţi în grad.
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Unităţile Diviziei 3 Infanterie au
mai fost menţinute' o scurtă perioadă
de timp în capitală după care s-au
reîntors în garnizoanele de reşedinţă,
misiunea lor fiind considerată încheiată.

Din punct de vedere militar, decizia de aducere a Diviziei 3 Infanterie
din judeţul 'Argeş în Bucureşti în
scopul lichidării rebeliunii legionarilor s-a dovedit a fi inspirată.
Ordinea şi disciplina cu care s-a
acţionat au compensat o serie de deficienţe privind modul de acţiune şi
insuficienta 'pregătire a militarilor
privind ducerea luptei în localităţi,
precum şi · cele datorate lipsei din
dotare a unor categorii de armam('llt
specifice.
Merită a fi subliniată raţiunea de
care au dat 'dovadă atf1t militarii cf1t
şi comandanţii acestora, care au evitat cât au putut să transforme capitala într-o baie de s<lnge, numărul
victimelor fiind limitat în raport cu
anvergura confruntărilor dintre beligeranţi.

Din punct de vedere politic, evenimentele au avut o dublă semnificaţie : au marcat eliminarea definitivă a Mişcării legionare din viaţa
politică a ţării, aducând, pe de altă
parte, grupării antcnosciene acel plus
de recunoaştere şi încredere ca element justificativ în vederea instaurarn dictaturii militare, considerată
a fi singura soluţie pentru a s:ilva
ţara, în situaţia deosebit de complexă în care se găsea atât pe plan
intern c<ît şi internaţional.

http://cimec.ro

154
N O T E

1. Arhivele Ministeru;lui Apărării
fond M.Ap.N., fond .Comandamentul Militar al Capitalei.
fond Cabinetul Ministrului. fond M<1rele Stat Major, fond Divizia :l Infanterie : l (voi. I). 3. 8, 10. 15 (voJ.
I); IA, IB, 7; 115. 1/6, 2/3, 5/1,
130; 1, 2, 3, 4, 6. 7. 10, 14, 15. 19,
31 A, 34 D, 35 (vol. II şi III). 37, 3R.
Naţionale,

49, 50 B, 50 C, .61 {vol. II), 68, 71,
(vol. I). 72, 276. ·278, 281, 299, 301,
378. 379 (vol. I).
2. Arhiv<'le Ministerului de Intc•rne, fond documentar; fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri.
3. Arhivele Statului - filiala Argeş, fond Prefectura Judeţului Argeş.

THE 3-rd INF ANTRY DIVISION THE INTERFERING FORCE FOR THE ANIHILATION
OF LEGIONN AIRE REBEL LION FROM BUCHAREST
- JANUARY 1941
Abstract
In order to re lax the si tuation
which was bccoming more explosive,
Ion Antonescu ordcred to thc 3-rcJ
Infantry Division, since Dcccmber,
to move to the capital. This task
force unit was form ed by thc rcgiments 1 V<înători, 4 Dorobanţi and
G Artillery dislocated in Piteşti, and
30 Dorobanţi Muscel Regiment, di~
located in Câmpulung - Muscel town.
The commander of thc division was
general Ion Borţianu .
The legionnaire rebdlion star1ed
on the 21-st of January 1941, when
the uni ts ,of .the division entered into
a few sectors of the capital.
The rebels, befe>re starting thc
hostilitics, had OCC"Llpied thc bui\dings of some important iristitutions
of the state Iike The Barracks of thc•
Public Guards fCaza rma Gardienilor
Publici), The Headquarters of the
Capital Police (Prefectura Poliţiei Capitalei), the buildings of somc ministcries.
Since the 22-nd January 1941
general Ion Antonescu takes personal
control of the military operations,
ordering the starting of the actions
for the annihilation of the rebellion.
There \Vere important fights at

the HQ of thc Capital Police (Prefectura Poliţiei Capitale) and at thc
Barracks of Public Guards (Cazarma
c;artlienilor Publici), where the rebels
had important forcing groups. For
tlw annihilation of the rebels resistancc.• a.li kinds of arms weapons
\\·en• usctl including mine launchers
;mJ tanks. At this objectives act.ioncd small units from regiments
I Vfmători and 4 Argeş. The Regiment 30 Dorobanţi Mus ce 1 units
defended The Central Post-Office
(Poşta) and The Phones' Palace (Pal atul Telefoanelor).
Thc> casualties suffered by the J)ivision 3 Infantry were 21 dead offjcers, N~Os and so~di.er~ and 53 persons wrth severe InJUnes. Th_e rebcllion causalbes were bigger.
For the dead soldi,ers were organized national funerals. The woundPd, the fami]ies and offsprings of
the dead were given land lots. A
great number of officers and soldiers
were decorated and advanced in
rank.
Just after the rebellion loss, the
units of The 3-rd Infantry Division
were retun.1ed i nto the barracks. their·
mission being considered finished.
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