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A Lengyel Hadtörténeti Intézet nagy
szabású tudományos munkát jelentetett 
meg a lengyel nép felszabadító háború
járól. 1963-ban az első és röviddel ezután, 
1966-ban már a második bővített ki
adás is az olvasók kezébe került. A 
szerzők az újabb kiadáshoz felhasznál
ták a Lengyel Néphadsereg megalakulá
sának 20. évfordulója alkalmából a Len

gyel Tudományos Akadémia által ren
dezett ülésszakon elhangzott referátu
mok és viták gazdag anyagát, valamint 
az időközben megjelent tudományos 
monográfiák és kutatómunkák eredmé
nyeit, összegezik az eddig elért ered
ményeket, ismertetik a feltárt okmá
nyokat és az eseményekkel kapcsolatos 
egyéb dokumentumokat és felvetik 
mindazokat az alapvető problémákat, 
amelyek a lengyel nép történetének 
ezekben a legsúlyosabb éveiben felme
rültek. 

A lengyel népnek a hitleri megszállók 
ellen vívott harcát teljes nagyságában 
és jelentőségében felmérhetjük ebből a 
munkából. A kizsákmányoló osztályok 
által a hitleri rablók martalékául oda
vetett Lengyelország éveken át hősies 
elszántsággal védekező harcot folyta
tott. Elvesztette függetlenségét. 

Az 1939 szeptemberi tragédiát köve
tően a németek megszállták az egész 
országot. Céljuk a lengyel államiság fel
számolása mellett a lengyel nép fizikai 
megsemmisítése is volt. A lengyel nép 
megtámadott hazájának védelmére kel. 

Az 1939—1945 közötti éveket a törté
neti kutatás marxista módszereivel 
elemzik a szerzők. A munka bevezető 
fejezetében a második világháborúhoz 
vezető eseményeket és konfliktusokat, 
valamint ezek okait tárgyalják, köze
lebbről pedig a háború előtti Lengyel
ország katonapolitikai helyzetét és vé
delmi képességét jellemzik. Magát a hat 
évig tartó felszabadító háborút 5 perió
dusra osztják, ezek a következők: 
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Az I. időszak 1939. szeptember 1—ok
tóber 5. közötti 5 hét eseményeit tartal
mazza: a szövetségeseitől magára ha
gyott lengyel nép védelmi harcát a hit
lerista agresszió ellen. Ez volt a máso
dik világháború első hadművelete. Meg
jelentek benne e háború új vonásai és 
kitűntek a hitleri fegyveres erők jel
lemvonásai és tényleges céljai is. Az 
1939 szeptemberében a főváros barikád
jain szervezett 5000 tagú Varsó Védel
mének Munkásbrigádja által vívott hősi 
küzdelemből s a lakosság spontán el
lenállásából bontakozott ki a lengyel 
nép ellenállási mozgalma, mely a fel
szabadító háború eseményeinek döntő 
tényezője lett. 

A II. időszak 1939 őszétől — 1941 nya
ráig tartott s a hitlerista megszállók 
elleni felszabadító harc kezdeti idő
szaka volt. A lengyel földalatti mozgal
mat két központ irányította. Az egyiket 
a lengyel emigráns burzsoá kormány, 
amely Párizsban, majd Londonban szé
kelt és változatlanul kitartott 1939 előtti 
politikai vonala mellett. Ez a kormány 
irányította az, illegális lengyel Honi 
Hadsereget. A másik központot a ha
ladó társadalmi célokért, a lengyel nép 
szabadságáért és függetlenségért küzdő 
Lengyel Munkáspárt, valamint a mun
kás—kommunista földalatti fegyveres 
mozgalom, a későbbi Népi Hadsereg 
képviselte. A fegyveres akció útját 
egyengették a Szabadságharcos Szövet
ség, a Munkás-Paraszt Egyesülés, a 
Munkás-Paraszt Harci Szervezet, a Nép 
Harci Szervezete és még egyéb forra
dalmi szervezetek partizánjai. A fellán
golt harc arra kényszerítette a meg
szállókot, hogy jelentős katonai erőket 
tartsanak lengyel területen, melyekre 
pedig nagy szükség lett volna később 
a keleti arcvonalon vívott hadművele
tekben. — E fejezet tárgyalja még a 
lengyel burzsoá emigráns kormány po
litikai és katonai tevékenységét Fran
ciaországban, majd Angliában, vala
mint a Lengyel Fegyveres Erők rész
vételét az 1940. évi franciaországi 
hadműveletben, az Angliáért folyó csa
tában és más hadszíntereken. A lengye
lek kivették részüket a német fasizmus 
elleni harcból Európa minden részén, 
Afrikában, a szövetséges hatalmak légi 
és tengeri flottájában, a német—szovjet, 
háború kitörése után pedig a Szovjet
unióban. — A háború e szakaszának 
jellemzője: a hadászati kezdeményezés 
még a németek kezében volt. 

A III. időszak 1941 nyarától — 1943 
tavaszáig tartott: átmenet volt a forra
dalmi felszabadító háború szakaszába. 
A szerzők az időszaknak megfelelően 
először a Nagy Honvédő Háború kez
detével foglalkoznak — milyen problé-
mákot hozott felszínre a lengyel nép 
felszabadító háborújában? Űj szituáció 
politikai és katonai téren egyaránt. A 
lengyel emigráns kormány kapcsolatai 
válságba jutnak a Szovjetunióval. Len
gyelországban az emigráns kormány ki
rendeltségének alárendelt burzsoá föld
alatti szervezeteket állítanak fel, ezek 
szervezik a Honi Hadsereg tevékenysé
gét, az egész földalatti mozgalom irányí
tására törekszenek, félve, hogy a par
tizánmozgalom általános kibontakozása 
forradalmasítja a társadalmat és veszé
lyezteti az uralkodó osztály érdekeit. 

Ennek az időszaknak legjelentősebb 
eseménye az volt, hogy 1942 január
jában megalakult a Lengyel Munkás
párt és nyomban utána a párt célkitű
zéseinek megfelelően megalakult a Népi 
Gárda vezérkara is, amelynek élén 
„Marek" (Marian Spychalski) állt. A 
Népi Gárda vezérkara határozatot ho
zott, hogy megszervezi az országban a 
partizánok tömegmozgalmát, a fegyve
res ellenállás helyi híveire és mind
azokra támaszkodva, akik megértették, 
hogy a megszállók ellen vívott harc, 
melynek élén a Lengyel Munkáspárt 
állt, sietteti a felszabadulást s a nemzet 
függetlenségének a kivívását. A lengyel 
társadalom első, következtés védelme
zője a Népi Gárda lett. Fegyveres akciói 
az egész országra kiterjedtek s a har
cok következtében tört meg a nácik pa-
cifikálási akciója. 

Miközben az országban egyre na
gyobb intenzitással folyt a Lengyel 
Munkáspárt által szervezett partizán 
népháború, a Szovjetunióban élő len
gyel kommunista emigránsok megszer
vezték a megújhodó lengyel hadsereget. 
1943 májusában a Lengyel Hazafiak 
Szövetsége megalakította az I. Kos
ciuszko ' gyalogos hadosztályt. 

A IV. időszak 1943 nyarától — 1944 
nyaráig terjedt: forradalmi erők a fel
szabadító háború élvonalában. 

A második világháborúban bekövet
kezett döntő fordulat hatását mutatja 
a lengyel felszabadító háborúban és a 
fegyveres földalatti harc fejlődésében. 
A fordulat után a kezdeményezés a szö
vetségesek kezébe került, megnőtt a 
Szovjetunió jelentősége. 
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1943. október 12-én a Szovjetunióban 
a leninói csatában 12 ezer lengyel ka
tona esett át a tűzkeresztségen. Az I. 
hadosztály csakhamar az I. hadtestté, 
később pedig az I. Lengyel Hadsereggé 
fejlődött. 1944 júliusában 107 ezer fő
nyi jól felfegyverzett lengyel katonaság 
várta a parancsot a Bug mellett a fel-
szabadítási harc megindítására. 

A Lengyel Munkáspárt harcot kez
dett a lengyel állam újjászületésének 

-forradalmi, népi demokratikus útjáért. 
1944. január 1-én a Lengyel Munkás
párt kezdeményezésére és vezetésével 
megalakult az Országos Nemzeti Ta
nács, amely aztán életre hívta a Népi 
Hadsereget, amelynek állománya 1944 
nyarán elérte a 65 000 főt (szemben a 
Népi Gárda 1943 decemberi 20 000 főnyi 
létszámával). A népi partizánmozgalom 
J 944 tavaszi-nyári hadműveletei egyre 
aktívabban támogatták a szovjet had
sereg hadműveleteit, több nagy csatát 
vívtak a németekkel. A közlekedési út
vonalak tervszerű pusztítását sem tud
ták a nácik megakadályozni. 

A burzsoá emigráns kormány len
gyelországi irányító központjai az or
szág felszabadításának előestéjén egyre 
nagyobb erőfeszítéseket tettek a reak
ciós irányzat erősítéséért. Nyáron meg
kezdődtek a Lengyel Munkáspárt és a 
Népi Gárda tagjai ellen elkövetett test
vérgyilkos merényletek. A lengyel fa
sisztáknak azonban nem sikerült fel
számolni a partizánmozgalmat. Sőt, a 
Honi Hadsereg főparancsnokságának az 
intézkedései ellenére egyre több alaku
latuk vett részt a partizánharcokban. 

Ez a tömegmozgalom emberben és 
hadianyagban egyre érzékenyebb vesz
teségeket okozott a megszállóknak. 

Az V. időszak 1944 nyarától — 1945 
tavaszáig: a forradalmi felszabadító há
ború győzelmének időszaka volt. A szer
zők ebben a fejezetben először 1944 
második felének a problémáit foglalják 
össze; a szovjet hadsereg felszabadító 
hadművelete Lengyelország keleti ré
szén, az I. Lengyel Hadsereg részvétele 
a haza felszabadításáért folyó harcok
ban. 

1944. július 21-én Chelm Lubelskiben 
az Országos Nemzeti Tanács megalakí
totta a Lengyel Nemzeti Felszabadítási 
Bizottságot, amely lényegében a jö
vendő demokratikus kormány csírája 
volt. 

1944. augusztus 1-én, amikor a szov
jet támadás a német hadsereget visz-
szaszorította a Visztula bal partjára, a 

Honi Hadsereg vezérkara felkelést rob
bantott ki Varsóban, ezt az akciótervet 
azonban a szovjet hadsereggel nem tár
gyalták meg. A varsói felkelés katonai 
célja a visszahúzódó német hadsereg 
hátbatámadása volt, politikai éle azon
ban a Szovjetunió ellen irányult. A lon
doni emigráns kormány, a szovjet had
sereget megelőzve, magához akarta ra
gadni a hatalmat. Mivel a szovjet had
sereg sok áldozatot követelő 1944-es ta
vaszi támadása lehetetlenné tette a nyár 
folyamán a Visztulán való átkelést, a 
felkelésnek tragikus küzdelemben kel
lett elvéreznie. 

Lengyelország felszabadult keleti ré
szein, a Lengyel Munkáspárt áldozat
kész erőfeszítéseinek eredményeként 
1944 második felében erőteljesen kibő
vült a lengyel hadsereg. Megalakult a 2. 
Lengyel Hadsereg, Karol Swierczewski 
tábornok vezetésével. A reakció min
den mesterkedése ellenére 1944. decem
ber 31-én a lengyel hadsereg állománya 
286 000 főre emelkedett. 

Mindkét lengyel hadsereg kitüntette 
magát a szovjet hadsereg 1945 január
jában indított nagy támadásában. Az 
1. Lengyel Hadsereg 1945. január 17-én 
részt vett Varsó felszabadításában, az
után Nyugatra vonult és áttörte az ún. 
„Pomerániai Gátat", a németek korsze
rű erődvonalát. Kolobrzeg, Gdansk, 
Gdynia elfoglalása után az 1. Lengyel 
Hadsereg ott volt az oderai átkelésnél, 
a hadjárat végén pedig Berlin ostro
mában is közreműködött. A lengyel 
katona volt az egyetlen a szövetséges 
államok katonái közül, aki a szovjet 
katona mellett a legyőzött ellenség fő
városában fejezte be diadalmas hadi 
útját. 

A 2. Lengyel Hadsereg 1945 áprilisá
ban a nagy szovjet támadás keretében 
a Neisse mögül támadt. A lengyel had
osztályok Észak-Csehszlovákia felsza
badításával fejezték be a háborút. — 
A Nyugat-Európában harcoló Lengyel 
Fegyveres Erők hadosztályai Francia
országban, Belgiumban és Hollandiában 
vettek részt a hitleri Németországgal 
folytatott háború végső harcaiban. 

A háború befejező szakaszában az 
Európában harcoló 17 lengyel hadosz
tályt mennyiségileg csak a szovjet és 
amerikai hadosztályok száma előzte 
meg, viszont a brit (16) és a francia 
(10) hadosztályok elmaradtak a harcoló 
lengyel hadosztályok számától. 

A lengyel nép fegyveres harca jelen-
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tős mértékben hozzájárult a nácielle
nes koalíció győzelméhez és komoly 
szerepe volt abban, hogy a lengyel 
nemzet megmenekült a teljes pusztu
lástól. 

A háborúban a lengyel lakosság 
22%-a — 6,1 millió ember — vesztette 
életét, a nemzeti vagyonnak pedig kb. 
1/3-a pusztult el. Lengyelország fővá
rosa, Varsó és még sok más lengyel 
város romokban hevert. A lengyel nép 
történelme folyamán soha nem szen
vedett nagyobb veszteségeket, mint a 
második világháborúban. 

A lengyel hadtörténészek hosszú évek 
kutató- és elemző munkájának eredmé

nyeként született müve nemcsak a sza
badságát élete árán is megvédeni tudó 
lengyel népi hősi küzdelmének tudo
mányos eposza, hanem a marxista had
történetírás kiemelkedő eredménye is. 
Munkájuk alapvetően a tények felderí
tésére irányult. A második világháború 
történetének jelentős területét dolgoz
ták fel. A munka értékét nagyban nö
veli a felhasznált forrásokról és iro
dalomról készült terjedelmes .bibliográ
fia, valamint a személy-, földrajzi név-, 
tárgy- és tartalommutató, a gazdag kép
anyag és egy kötetnyi térkép- és váz
latmelléklet. 

Windisch Aladárné 
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