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HELMUTH WEIDLING,
ULTIMUL COMANDANT AL

BERLINULUI,
ix APRILIE tets

elmuth Weidling s-a nascut in anul 1891,

in localitatea Halberstadt. Primii pagi in

cariera militari i-a ficut in anul 1911 si

a participat, in calitate de locotenent, in Primul

Razboi Mondial.

Calitalile sale deosebite l-au indrumat cltre
o cariera de ofiter de artilerie.
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weidling a luat parte la invazia poloniei,
la bitalia Fran{ei gi la inceputul operaliunii
Barbarossa, adic d, invazia uniunii sovietice.

in ianuarie LgLz,aflindu-se inci pe Frontul de
Est, weidling a fost numit comandant al Diviziei
86 Infanterie.

La 15 octombrie L943, weidling a devenit
comandantul corpului 4r pan zer.Ela condus acest
corp de Panzere pdna la 10 aprilte 1945. cu trei
zile inainte ca for(ele sovietice sa lanseze ofensiva
in Prusia orientali, weidling a fost eliberat de la
comanda corpului 4 LPanzer. Doui zilemartdrziu,
a fost numit comandant al corpului 56 panzer.

La 16 aprilie L945, Corpul 56 panzer, condus
de weidling, a participat la apirarea inllfimilor
seelow, in cadrul opera{iunilor militare sovietice
de pe oder-Neisse. corpul 56 panzer al lui
weidling se afla in centru, flancat de un corp de
Armati la stinga gi corpul r 1 ss panzer la dreapta
sa. Toate cele trei corpuri ficeau parte din Armata
9 a generalului Theodor Busse.
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Sub loviturile puternice date de armatele

sovietice frontului german, Corpul condus de

Weidling s-a retras impreuni cu restul grupului
armatei Vistula. La22aprilie lg45,Hitler a ordonat
ca Weidling si fie executat, avdnd in vedere ci s-a

retras din fala forlelor sovietice.

V/bidling se duce la Berlin, se vede cu Hitler
in Ftihrerbunker, gi il convinge pe acesta ca nu
gi-a retras trupele, iar sentinla de condamnare la

moarte a fost anulatl.

La24 aprilie L945, Hitler l-a numit pe Weidling
comandant al zonei de apirare din Berlin. Forlele

puse la dispozilia lui Weidling pentru apirarea

oragului au constat in aproximativ 45.000 de

soldali din mai multe divizii ale armatei germane

gi Waffen-SS. Aceste divizii au fost completate de

forle mici de polilie, tineri din Hitlerjunger, dar gi

de militari din Volkssturm.

Weidling a organizat apbrarea in opt sectoare,

denumite cu indicative de la "A" pina la "H". Fiecare

sector a fost comandat de un colonel sau de un
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general, dar majoritatea coloneilor gi generalilor
nu aveau experienfi de lupta urbani.

in citeva zile, puternicele divizii sovietice
ocupi intreg oragul Berlin.

Pe 30 aprilie Lg45, Hitrer se sinucide, iar
generalul weidling, pe data de 2 mai, este luat
prizonier. Moare pe L7 noiembrie 1955, in
prizonierat in U.R.S.S.

/
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entru prima data m-am intAlnit cu

Hitler gi cu Comandantul $ef al Armatei
germane pe data de 13 aprilie L944. Eram

12 ofileri gi generali care fuseserim chemali la

Berghof, lAngn Berchtesgaden, pentru a primi
din partea lui Hitler decoralia Frunze de Stejar

la Crucea de Cavaler.

Schmundt care avea grad de general, fiind si

principalul aghiotant al lui Hitler, ne-a bagat pe

toli cei 12 ofileri in biroul mare al lui Hitler si ne- a

instruit cu atenlie. Atunci cAnd ne prezentlm lui
Hitler, trebuia si-i spunem doar numele nostru
gi funclia, adlugAnd ci dacd' Hitler vrea s[ Etie

mai multe despre noi, el v-a pune intrebiri.

Hitler a intrat. Fala lui era palidn gi

umflati. Fiecare dintre noi ne- am prezentat aga

cum fuseserim instruiti. Ddndu-ne decoraliile,

Hitler s-a limitat s[ strAng[ mdna celui care
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era decorat, fbri si rosteasci un singur cuvdnt,
cu excepfia generalului Hauser, care a venit in
cirje, gi pe care l-a intrebat despre starea lui de
sinitate.

Dupi aceea, ne-am agezatla o masi mare,
rotundi in biroul lui, iar Hitler ne-a vorbit o
jumitate de ori, cu o voce liniEtita, monotoni.

In prima parte a discursului s[u, Hitler a
atras atenfia asupra dezvoltarii armelor noastre
si ale inamicului, precum gi asupra tacticii care
a aplrut in legituri cu aceste arme. in acest
caz, Hitler a adiugat la discurs numeroase date
privind calibrul armelor, gama, grosimea armurii
etc. Am remarcat memoria excep{ionali pe care
o av€a. cu toate acestea, problemele ridicate de
el, mi se pireau de importanfi secundari.

in a doua parte a discursului siu, el a atins qi
evenimentele politice . "cooperarea dintre anglo-
amertcani ;i ru;i nu poate dura, deoarece noliunile
de comunism ;i capitalism nu sunt compatibile", a
spus Hitler. Pebaza acestei situafii, Hitrer, dupi
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cum a fost evident din discursul siu, spera intr-
un rezultat favorabil al razboiului. Dupi ce gi-a

terminat discursul, Hitler s-a sculat, a dat mAna

cu fiecare dintre noi gi a plecat.

Nemullumit gi dezamagit, am pirisit
Berghof-ul. Disculia pe care am avut-o dupi
aceea cu generalul de artilerie Martinek,
caracter rzeaza aceasta disp ozifie.

Ne-am intrebat de ce a trebuit si fim invitali
de pe front la Berchtesgaden. Majoritatea celor

decorali se agteptau ca Hitler si foloseasci

aceastl ocazie gi sa ne intrebe, pe fiecare dintre
cer prezenli, despre ce se intAmpla pe front. La

urma urmei, acegtia erau ofileri cu experienla

care veniseri direct de pe front. Un comandant

autentic ar fr trebuit si trezeasca interesul fati
de nevoile si cerintele lor.

"Vezi tu, acum avem o idee despre peretele

invizibil care tl inconjoara pe Hitler", au fost

cuvintele lui Martinek. "Da, am raspLtns, - Hitler
nu poate ;i nu vrea sa auda realitateq. De acest
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aspect s-a tngrijit camarila lui. Altfel, generalul
Schmundt nu ne-ar fi instruit aga de atent, despre
ce ar trebui si vorbim in timpul unei tnthlniri cu
Hitler."

"Din acela;i motiy, a spus Martineh Hitler
nu a mai fost pe front in ultimul an ;i jumatate,
deoarece orice soldat curajos ar fi putut sa-i
spuna lui Hitler ca avknd o asemenea conducere
militara, /xL! yom cd;tiga niciodata razboiutl".

Am fost de acord cu afirmatiile lui Martinek si
am adiugat: "Sunt dezamogit de comportamentul
lui Hitler. El nu ne-a dat nicio indicalie orientativa
cum sa procedam in luptele grele pe care urmeaza
sa le ayem, probabil, chiar ;i in acest an. Am auzit
destul de multe ralionamente de Ia eI, dar cu greu
pot fi folosite. Cum se va tncheia acest lucru?

in circumstanle complet diferite, m-am
intAlnit cu Hitler un an mai tdrziu.

Ofensiva rusi, din primavara anului 1945,
pe Oder, a inceput pe 14 aprilie. Aveam in

I


