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Európai lengyel emigráció a haza szabadságáért

Az 1831. évi lengyel felkelés leverése után véglegessé vált, hogy a lengyel államot fel-
osztó nagyhatalmak érdekeivel ütközik a lengyel állam függetlenségének helyreállítása. 
Európa minden szempontból kimerült a napóleoni háborúkban, egyetlen nagyhatalom 
sem vállalkozott arra, hogy a lengyel ügy miatt „felborítsák” az európai politikai egyen-
súlyt. A lengyel országgy_lés több tagja és a kormány néhány minisztere külföldre me-
nekültek, de példájukat követték a felkelQ hadsereg tisztjei és katonái is. Az emigránsok 
száma nyolc-kilenc ezer volt, de létszámuk állandóan szaporodott. A franciaországi len-
gyel emigráció két nagy csoportra oszlott: az arisztokraták és a birtokos nemesek Adam 
Czartoryski herceg, a felkelQ kormány volt elnöke köré csoportosult. A herceg párizsi 
palotája, a Hotel Lambert, sajátos „külügyminisztériummá” alakult. Ez a csoport a len-
gyel függetlenség helyreállítását a nagyhatalmaktól várta, akiket Czartoryski különféle 
tervezetekkel bombázott.

A lengyel emigráció demokratikus elveket valló alakjai Londonban megalapították a 
Lengyel Demokrata Társaságot, Qk a jobbágyfelszabadításban és a polgári átalakulásban 
látták a lengyel politikai kibontakozás lehetQségét. Mindegyik csoport – kevés sikerrel – 
magának akarta megszerezni a lengyel emigráció vezetését. Az ellentétektQl függetlenül 
felhívták az egész világ figyelmét a lengyel ügyre, titkos társaságok útján hatással voltak 
az otthoni politikai közvélemény formálásában, felkeléseket robbantottak ki, titkos ágen-
sek révén közvetlen kapcsolatot tartottak a szervezkedésekkel. Ebben az idQben már je-
lentQs lengyel kolóniák formálódtak ki Európában és Amerikában, innen toborozták azo-
kat a lengyel katonákat, akik aktív résztvevQi lettek az európai szabadságmozgalmaknak.

Sok csalódás után, a 19. század második felében, a lengyelek elQtt is bebizonyosodott, 
hogy a függetlenség kivívása csak a megszállt lengyel területekrQl indulhat ki. A három 
részre darabolt országban eltérQen alakult a társadalmi és gazdasági fejlQdés, eltérQ volt 
a lengyelség integrálódása az adott hatalomhoz. A lengyel pártok és szervezetek elsQsor-
ban sz_kebb országrészük sorsán kívántak javítani, az ország egyesítése gyakran háttérbe 
került. A lengyel államot egykor felosztó nagyhatalmak saját elgondolásaik szerint kép-
zelték el a „lengyel egységet”. A 19/20. század fordulóján az emigrációban élQ lengyel 
bizottságok elvesztették jelentQségüket, csekély hatással voltak a hazai eseményekre. A 
függetlenség kérdésében az 1917-es év hozott fordulatot: az elsQ világháború küzdelmei-
be belépQ Egyesült Államok elnöke, Wilson 1917. január 22-i szenátusi beszédében fog-
lalkozott elQször a lengyel függetlenség kérdésével, szavaiból kit_nt, hogy a lengyel álla-
mi egység csak a nyugati hatalmak akaratából valósulhat meg. A lengyel emigráció 1917 
augusztusában gyorsan megalapította Ignacy Paderewski zongoram_vész elnökletével a 
Lengyel Nemzeti Bizottságot, amelyet az antanthatalmak elismertek a lengyel nép hiva-
talos képviselQjének. A szövetségesek engedélyezték a Lengyel Nemzeti Bizottságnak, 
hogy egy százezres lengyel hadsereget szervezzenek meg Franciaországban. Ugyancsak 
a nyugati hatalmak engedélyezték, hogy Varsóban a központi hatalmak által jelölt lengyel 
politikusok és a párizsi Lengyel Nemzeti Bizottság tagjai közösen alakítsanak kormányt, 
amely elrendelte a lengyel nemzeti hadsereg felállítását. Ennek része lett a nyugaton har-
coló lengyel hadsereg is. A késQbbiekben Józef Piłsudski tábornok elképzelései szerint 
alakult Lengyelország politikája.
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(A második világháború kitörése és a lengyel emigrációs kormány megalakulása) Az 1939. 
szeptember elsején Lengyelország ellen megindított német támadás, a katonai fölény elle-
nére kemény lengyel ellenállásba ütközött, de a hamarosan fel kellett adni a nyugati, északi 
és középsQ területeket, a csapatok lassan hátráltak a Szovjetunióval határos keleti vidékek 
felé. A lengyel hadvezetés különös fontosságot tulajdonított ennek a területnek, hiszen ide 
mozgósították tartalékaikat, itt akarták feltartóztatni a német hadsereget és megszervezni az 
ellentámadást. Az 1939. szeptember 17-én megindult szovjet katonai támadás után a lengyel 
állam gyakorlatilag vereséget szenvedett, bár Lengyelország hivatalosan soha nem adta meg 
magát, a harcot tovább folytatta otthon és a lengyel állam határain túl. Ebben a súlyos hely-
zetben megbukott a lengyel állam politikai és katonai vezetése.

Már a háború elsQ napjaiban – 1939. szeptember 3-án – Piłsudski politikai „ellenlá-
basa”, Władysław Sikorski tábornok (1921–22-ben már volt miniszterelnök) Varsóban 
tárgyalásokat folytatott a lengyel parlamenti ellenzékkel a kormány megbuktatására. A 
lengyel köztársasági elnök, a kormány és a parlament elhagyta a fQvárost és a lengyel–ro-
mán határ felé menekült. Sikorski tábornok és köre úgy tervezte, hogy Lwówban történhet 
meg a hatalomátvétel, ahol a lengyel szejm több képviselQje (1939. szeptember 10-én) 
teljes felhatalmazást adott Sikorski tábornoknak a németellenes katonai és politikai ellen-
állás megszervezésére. A kormányalakításba olyan politikusokat akartak bevonni, akik-
nek nincs kapcsolatuk a háború elQtti kormánykörökkel. Még a szovjet katonai támadás 
elQtt Sikorski tábornak megbízta Józef Haller tábornokot, Stanisław Kot, Karol Popiel és 
Stanisław StroMski politikusokat az emigrációs kormány és a hadsereg megszervezésére. 
Ez a csoport kalandos utakon kijutott Franciaországba.

Sikorski tábornok 1939. szeptember 18-án Bukarestbe érkezett, ahol a lengyel követsé-
gen megbeszélést folytatott olyan lengyel katonai parancsnokokkal, akik megtagadták az 
engedelmességet Edward Rydz-Vmigły tábornoknak, a lengyel hadsereg fQparancsnokának. 
Francia földön politikai patthelyzet alakult ki a Sikorski-tábor és az úgynevezett szanációs 
politika hívei között. (A Piłsudski marsall nevéhez f_zQdQ szanációs politika korlátozta a 
politikai pártok tevékenységét, a Fegyveres ErQk Felügyelete – a fQfelügyelQ maga a mar-
sall volt – alá helyezte a piłsudskista tagokból álló kormány tevékenységét.) A lengyel po-
litika két irányzata szinte azonos arányban volt jelen Párizsban, így az emigrációs kormány 
megalakítása politikai kompromisszum függvénye lett. A két tábor abban állapodott meg, 
hogy a háborús vereségért is felelQs Ignacy MoWcicki köztársasági elnök lemond, helyébe 
a Párizsban élQ és politikai szempontból semleges Ignacy Padarewski zongoram_vészt 
választják meg, aki e tisztséget 1918-ban egyszer már betöltötte. A hadsereg fQparancs-
noka Sikorski tábornok lesz, a miniszterelnök a szanációs politika képviselQje, August 
Zaleski, volt külügyminiszter lenne. Ez egyensúlyt teremtett volna a két tábor között. Az 
eredeti elképzelést felborította, hogy a megjelent lengyel parlamenti képviselQk Władysław 
Raczkiewiczet, a szenátus elnökét, a szanációs politika elkötelezettjét választották köztár-
sasági elnöknek, amelyre válaszul Sikorski hívei megakadályozták August Zaleski minisz-
terelnökségét, a tábornokot választották az emigrációs kormány élére. (Zaleski külügymi-
niszter lett.) Sikorski 1939. szeptember 29-én lépett hivatalába, de megtartotta a lengyel 
hadsereg fQparancsnoki tisztségét, ezzel egy kézbe került a katonai és a politikai vezetés. 
Ezt erQsítette meg, hogy ezen a napon – a „sikorskisták” nyomására – Raczkiewicz köztár-
sasági elnök lemondott az 1935-ös lengyel alkotmányban rögzített önálló politikai jogairól, 
amellyel megvétózhatta a kormány döntéseit. Az új megállapodás szerint a köztársasági 
elnök a miniszterelnök hozzájárulása nélkül nem folytathat politikai tevékenységet.

Az 1939. október l-jén hivatalba lépett lengyel kormányban többségben lettek Sikorski 
tábornok hívei, de nem sz_nt meg a két tábor küzdelme. Ezt tükrözi, hogy a köztársasági 
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elnök – saját pozíciójának erQsítésére – helyettesének Kazimierz Sosnkowski tábornokot, 
a szanációs politika hívét nevezte ki, aki különben a hadsereg vezérkari fQnöke is volt. 
Az emigrációs lengyel állam szervezése a huszonkét tagú, a lengyel parlamentet helyesí-
tQ Nemzeti Tanács megalakításával (1939. december l.) fejezQdött be, amelynek elnökéül 
Ignacy Paderewskit választották meg. Paderewski, egészségi állapota miatt, korlátozottan 
vett részt a Tanács munkájában. A Nemzeti Tanácsban – egyenlQ arányban – a három meg-
határozó párt (a Néppárt, a Nemzeti Párt és a Lengyel Szocialista Párt) képviselQi foglaltak 
helyet, míg Paderewski helyettese Stanisław Mikołajczyk, különben Sikorski tábornok híve, 
a késQbbi miniszterelnök lett. Az újjászervezett lengyel kormány fQleg katonai kérdésekkel 
foglalkozott, külpolitikájának célja a nyugati hatalmakkal való kapcsolatfelvétel és a nyu-
gati katonai szövetséghez történQ csatlakozás lett. 1940 januárjára már megszervezték a 
lengyel hadsereget, amelynek 84 ezer katonáját a szövetségesek fegyverezték fel.

A lengyel emigrációs kormányban a politikai nyugalmat Sikorski tábornok a tekintélyé-
vel biztosította, hiszen a politikai kompromisszum ellenére az elsQ pillanattól kezdve éles 
viták robbantak ki: így 1939. december közepén a sikorskisták felvetették a szeptemberi 
vereség okait, amire a piłsudskisták „zárták” soraikat, a tisztikar támogatásával kormány-
átalakítást akartak. Máskor Sikorski tábornok helyettesét, Stanisław Kotot támadták, mert 
állítólag az egyik szabadkQm_ves páholy tagja volt. A belsQ „villongásoktól” függetlenül a 
kormány egységes erQt képviselt, amelynek lényeges feladata a hazai ellenállás megszer-
vezése lett. Ebben a kérdésben gondot jelentett, hogy sok befolyásos politikus elhagyta az 
országot, helyükbe a tapasztalatlan „második vonal” lépett, így a németek még a szervez-
kedés elsQ heteiben több száz volt politikust letartóztattak. A lengyel lakosság hamarosan 
rádöbbent, hogy ez a német megszállás semmivel sem jobb az elsQ világháború idején kiala-
kult helyzetnél. A lengyelek körében nagy lett Sikorski tábornok tekintélye, fQleg azért, mert 
nem járatta le magát a szeptemberi hadjáratban. Abban mindenki egyetértett, hogy a hazai 
ellenállásnak végre kell hajtani a Franciaországból kapott katonai és politikai utasításokat. 
Az emigrációs kormányban tartottak attól, hogy a szétvert szanációs csoportok magukhoz 
térnek és politikai és kormányzati tapasztalataikra hivatkozva átveszik a kezdeményezést. 
Valóban sajátos versenyfutás kezdQdött a konspirációs hálózat felépítésére, az emigrációs 
struktúrákkal való közvetlen kapcsolat kiépítésére. Az sem volt világos, hogy mekkora volt 
a háború vesztesége, hiszen a hivatásos tisztekre épülQ konspirációs hálózatnak túlsúlyban 
kellene lenni a civil földalatti ellenállással szemben. Más szempontból az 1939. évi hadiál-
lapotról szóló lengyel törvény feljogosította a katonai szervezeteket, hogy szükség esetén 
vegyék át a civilvégrehajtó hatalmat, ahol megsz_ntek a polgári hatóságok.

(A földalatti lengyel állam kialakulása) A hazai lengyel ellenállásnak mindenképpen a ka-
tonai szervezetekre kellett épülni, mivel a lengyel közigazgatás leállt, a tisztviselQk nagy 
tömegben elmenekültek, teljes volt a káosz, a polgári lakosság keletre és délre menekült, a 
nagyvárosokból vidékre és vissza, mert rettegtek a németek túlkapásaitól. Ez a helyzet fQleg 
Lengyelország nyugati területeire volt jellemzQ, azokra, amelyeket hamarosan beolvasztottak 
Németországba. A lengyelországi helyzettel foglalkozott az 1939. november 8-án felállított 
Hazai Ügyek Miniszteri Bizottsága Kazimierz Sosnkowski tábornok vezetésével, aki egyben 
a hazai fegyveres ellenállást szervezQ és a szétszórt katonai egységeket egyesítQ Fegyveres 
Harci Szövetség parancsnoka is lett. A Hazai Ügyek Miniszteri Bizottsága 1940 februárjában 
megszervezte a lengyel kormányt képviselQ Delegaturát, amely szorosan együttm_ködött a 
hazai katonai szervezetekkel. A Delegatura illegális polgári hálózatot is kiépített, amely a pol-
gári közigazgatás szerepét töltötte be. A szervezés elsQ szakaszában – éppen az eredményes-
sége érdekében – a kormány az illegalitásban élQket a fegyveres összeütközések elkerülésére 



76  KAPRONCZAY KÁROLY: EURÓPAI LENGYEL EMIGRÁCIÓ...

utasította, nehogy összeroskadjon a szervezet. A szervezésben komoly problémát okozott a 
hazai polgári és katonai szervezetekkel való kapcsolattartás. Kezdetben futárokkal tartották a 
közvetlen kapcsolatot, majd – csak 1940 februárjában – kiépült a rádiókapcsolat Bukaresten és 
Budapesten keresztül Párizzsal. A megszállt lengyel állam területén elsQnek a Julius Rommel 
tábornok által szervezett, majd Michał Tokarzewski-Karaszewicz tábornok vezetése alá ke-
rült Lengyelország GyQzelmének Szolgálata alakult ki, amelynek vezérkari fQnöke, Stefan 
Rowecki ezredes (1939 végén) felállította a titkos FQparancsnokságot. A katonai szervezet 
résztvevQinek többségét piłsudskista tisztek alkották. E katonai szervezQdés felett vette át az 
ellenQrzést a minden katonai szervezetet egyesítQ Fegyveres Harci Szövetség, amelybQl 1942. 
február 14-én megalakult az egész országra kiterjedQ Honi Hadsereg (AK). Ez került közvet-
lenül a párizsi lengyel FQparancsnokság alá, amelynek fQparancsnokává Stefan Roweckit, 
ekkor már tábornok, nevezték ki. P a Honi Hadsereget hat körzetre – Varsó, Lwów, Krakkó, 
PoznaM, ToruM, Białystok – osztotta fel. (Az addigi fQparancsnok, Tokarzewski tábornok, a 
lwówi kerület katonai vezetQje lett, de a szovjet biztonsági szolgálat hamarosan letartoztatta.) 
1943 januárjától a Honi Hadsereg parancsnoksága alá kerültek azok a katonai bázisok, ame-
lyek magyar, román és balkáni helyeken szervezQdtek, feladatuk volt az emigrációs szerveze-
tek és a hazai ellenállás közötti kapcsolattartás, valamint titkos körülmények között kiképzett 
katonákat küldtek a hazai és az európai frontokra.

Ez elQbbiektQl függetlenül a hazai katonai vezetés és a párizsi kormány között megma-
radt a bizalmatlanság, mivel a FQparancsnokság és a lengyel kormány fenntartással volt 
a hazai ellenállásban résztvevQ, a zömében piłsudskista tisztikarral szemben. Erre utal az 
egyik utasítás, hogy „ne vonjanak be a konspirációba olyanokat, akik egykor az úgyneve-
zett szanációs rezsimhez tartoztak, politikai szerepet játszottak abban…”. A földalatti len-
gyel ellenálláshoz közel egy millió ember csatlakozott. A katonai egységek élén általában 
hivatásos katonák álltak, jelentQs pozíciókat töltöttek be a hazai ellenállás szervezetében.

Minden óvatosság ellenére a hazai katonai és polgári egységek egy részét a Gestapo 
és a szovjet NKDV megsemmisítette, fQleg a polgári lakosság körében újjáéledt lengyel 
pártok vezetQire „vadásztak”. Ezek a pártok az illegalitásban kialakították a saját kons-
pirációs szervezeteiket és fegyveres egységeiket. A polgári lakosság viszont lassabban 
alkalmazkodott az ellenállás konspirációs szabályaihoz, így sok lett a lebukás.

(Élet a német és a szovjet megszállás alatt) A megszállt lengyel területeken egymástól 
eltérQ német és szovjet közigazgatás épült ki. Közvetlenül a szovjet megszállás után – 
Lwówban és Białystokban – népszavazást tartottak, hogy az ott élQ lengyel lakosság 
Belaruszhoz vagy Ukrajnához csatlakozzon, így 1939. november elsején és másodikán 
a Szovjet LegfelsQbb Tanács – a népszavazásra hivatkozva – jogilag is szovjet területté 
nyilvánította Kelet-Lengyelországot. Bevezették a szovjet törvényeket, mindenkit szovjet 
állampolgárrá nyilvánítottak, akikre érvényes lett a katonai szolgálat, a büntetQ törvény-
könyv, s az orosz lett a közigazgatás nyelve. A közigazgatás megszervezésére belsQ szov-
jet területekrQl vezényeltek csak oroszul beszélQ tisztviselQket, csupán a közigazgatás 
alsó szintjén lehetett a lengyel nyelvet használni. Felszámolták a társadalmi, kulturális, 
ifjúsági és vallási szervezeteket, betiltották a lengyel sajtót, bezárták a templomokat, haj-
szát indítottak a régi lengyel tisztviselQi kar ellen.

A Harmadik Birodalom a szovjet eljárásnál „egyszer_bb” megoldást alkalmazott: 
1939. október 8-án Németországhoz csatolták a Tengermelléket, Nyugat-Lengyelországot 
és Sziléziát, a többi vidéken a Krakkó székhellyel megszervezett FQkormányzóságot. 
A Németországhoz került területeken hozzáfogtak a német közigazgatás kiépítéséhez, 
míg a FQkormányzóságban okkupációs hivatali és kormányzási rendszert alakítottak ki, 
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amelyben részt vett a német hadsereg és biztonsági szolgálat, de bevontak németül töké-
letesen beszélQ kollaboráns lengyel tisztviselQket is, megszervezték a kollaboránsokból a 
fegyvertelen lengyel rendQrséget, bevezették a birodalmi törvényeket. 1939. október 31-
én általános statáriumot hirdettek, hogy bárkivel szemben fegyvert alkalmazhassanak, a 
legkisebb kihágás felett is hadbíróság ítélkezett.

A lengyel mezQgazdasági területekre jelentQs számú német telepest hoztak, a lengyel 
gazdákat a FQkormányzóságba kényszerítették, vagy cselédnek maradhattak az új német 
gazdáknál. A szovjetek által megszállt vidékekrQl a lengyel parasztokat Szibériába hurcol-
ták, megkezdték a kolhozok szervezését. A német–szovjet háború kitörése (1941. június 
22.) után valamivel enyhült a helyzet: a germanizálást nem kitelepítéssel akarták elérni, 
hanem megindították a „német nemzeti listát”, amelyre – bizonyos kedvezményekért – 
mintegy 2 millió lengyel iratkozott fel (egy családnak csak egy német felmenQt kellett 
igazolni), akik ezzel biztosították helyben maradásukat, de a németek is olcsó munka-
erQhöz jutottak. 1941 nyarán az addig szovjet megszállás alatt állt lengyel területeket a 
FQkormányzósághoz csatolták.

A lengyel ellenállásban szovjetbarát lengyel baloldali szervezetek is m_ködtek, ezek 
elsQsorban a kelet-lengyel területeken m_ködtek, bár Sztálin 1943-ig nem támogatta a 
szovjetbarát lengyel katonai szervezkedést. Még 1941-ben megalakult a Moszkva-barát 
Felszabadító Harci Szövetség nev_ partizán szervezet, amely 1942-ben Népi Gárdává, 
majd egy fegyveres hadsereggé alakult át. Nem vonható kétségbe a Népi Gárda szerepe a 
partizánháborúban, azonban létszáma nem közelítette meg a Honi Hadsereg állományát. 
A két lengyel hadsereg között mindig volt politikai feszültség, de ez nem zárta ki közös 
fegyveres akciók lehetQségét.

(Az emigrációs kormány önálló külpolitikája) A nyugati szövetséges hatalmak a lengyel 
állam egyedüli képviselQjének a Sikorski-kormányt ismerték el, katonai szövetségesüknek 
tekintették. A lengyel fQparancsnokság jelentQs segítséget kapott a bevethetQ lengyel hadse-
reg megszervezéséhez, felszereléséhez és kiképzéséhez. Ezt a lengyel hadsereget már 1940 
májusában bevetették a franciaországi hadm_veletekbe, jelentQs veszteségekkel tudtak át-
menekülni Angliába. A lengyel hadsereget 1940. augusztus 22-én a Brit Nemzetközösség 
Katonai FQparancsnoksága alá helyezték, újjászervezését és ismételt felszerelését már a brit 
hadsereg vállalta magára. A lengyel haderQ részt vett a Közel-Keleten folyó harcokban, az 
észak-afrikai frontokon, Itália és Franciaország felszabadításáért, ott volt a normandiai part-
raszállásnál, részt vett a németországi hadm_veletekben. Ennek a lengyel hadseregnek a ré-
szét képezte a Honi Hadsereg, amelynek katonai stratégiáját nemcsak „helyben” határozták 
meg, a hadm_veleteket mindig egyeztették az emigrációs fQparancsnoksággal.

A lengyel fQparancsnokság nem mondott le egyetlen lengyel katonáról sem, így a szov-
jet fogságba esett lengyel egységekrQl sem. A lengyel emigrációs kormány csak Churchill 
angol miniszterelnök kérésére kezdett tárgyalásokat a Szovjetunióval: 1941. július 30-án 
Londonban aláírták a lengyel–szovjet együttm_ködési megállapodást, majd augusztus 
4-én hivatalosan is megállapodtak a szovjet fogságba került lengyel katonákból egy két-
százezer fQs lengyel hadsereg megszervezésérQl. Ekkor került szóba annak a húszezer 
lengyel tisztnek az ügye, akikrQl a lengyel fQparancsnokságnak nem volt híre. (Pket gyil-
kolták le a szovjet biztonsági egységek 1940 májusában KatyMban, de ez a tény csak 1943 
áprilisában került nyilvánosságra.) A folyamatos lengyel–szovjet katonai tárgyalásokon 
kit_nt, hogy a szovjetek nem akarják megszervezni a lengyel hadsereget, bár a lengyel–
szovjet katonai szerzQdés megkötésére 1941. december 4-én került sor, akkor, amikor a 
német hadsereg 60 kilométerre megközelítette Moszkvát. A késQbbiekben a szovjet kato-
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nai vezetQk – különbözQ ürüggyel – „lealkudták” a lengyel hadsereg létszámát százezer 
fQre, majd nem akarták elfogadni Władysław Anders tábornokot fQparancsnoknak, ké-
sQbb a lengyel hadsereget a szovjet fQparancsnokság alá akarták helyezni. Csak a szövet-
ségesek erQteljes beavatkozásának köszönhetQ, hogy az Anders-hadsereget végül Iránon 
át „elengedték” a Közel-Keletre, amely lengyel haderQ ott volt az észak-afrikai nagy csa-
tákban, az itáliai partraszállásnál, Monte Cassino bevételénél és Róma visszafoglalásánál. 
Még 1943 áprilisában megszakadtak a lengyel–szovjet politikai és katonai kapcsolatok a 
nyilvánosságra került, a szovjetek által elkövetett katyMi tömegmészárlások miatt.

1943 tavaszától a lengyel katonai erQ fontos tényezQvé vált a Németország ellen ví-
vott háborúban: a nyugati frontokon harcoló lengyel hadseregek mellett a Honi Hadsereg 
jelentQs károkat okozott a németeknek az egész országra kiterjedQ Vihar nev_ hadm_-
velettel. Ekkor már a Honi Hadsereg élén Bór-Komorowski (1896–1966) tábornok állt, 
aki majd a varsói felkelés parancsnokaként vált nevezetessé. A lengyel partizán hadsereg 
német katonai bázisokat támadott meg, vasúti pályákat, hidakat robbantott fel, lassította a 
németek tulajdonában álló gyárak termelését. A Honi Hadsereg támogatta a varsói gettó 
lázadását, amelyet a német hadsereg kegyetlen eszközökkel fojtott vérbe.

1943-ban fordulat következett be a lengyel–szovjet kapcsolatokban, elsQsorban 
Lengyelország jövQjének kérdésében. Ebben Sztálin csak a saját elképzeléseihez ragasz-
kodott, más megoldást nem akart. Ezt tükrözte, hogy Moszkva megkezdte a jövQbeni 
Lengyelország kialakítását, a velük szövetséges lengyel kormányzati formák (Országos 
Nemzeti Tanács) megszervezését, amit a lengyel nép egyedüli képviselQjének ismertek el. A 
Népi Gárda egységeit az Országos Nemzeti Tanács alá rendelt, Népi Hadsereggé szervezték 
át, gyors ütemben fogtak hozzá a Berlinger ezredes vezetésével a szovjet hadsereg oldalán 
harcoló 1. és 2. lengyel hadsereg szervezéséhez. A lengyel kérdésben Sztálin még Churchill 
kérésére sem engedett, elutasította a lengyel emigrációs kormány bevonását a politikai tár-
gyalásokba, amelynek célja – többek között – a jövQ lengyel államának keleti és nyugati 
határainak megállapítása. Ebben a kérdésben Sztálin csak a Curzon-vonalat ismerte el, így 
jelentQs lengyel területek kerülhettek a Szovjetunióhoz, míg a nyugati határt a „megegyezés 
tárgyának” tekintették. Ezzel a döntésekkel Lengyelország sorsa megpecsételQdött.

1943-ban tovább mélyült a lengyel–szovjet viszony: a lengyelek félelme csak fokozó-
dott Sikorski tábornok repülQgép-szerencsétlensége (1943. június), bár az új miniszterel-
nök (Mikołajczyk) és fQparancsnok (Sosnkowski tábornok) elQdjük politikáját folytatták. 
A szovjet hadsereg elQrenyomulásával mind nagyobb lengyel területek kerültek Moszkva 
ellenQrzése alá, ahol a katonai és biztonsági szervek tüstént felszámolták a földalatti pol-
gári erQket, a Honi Hadsereg katonáit azonnal Szibériába szállították, a lengyel lakosság 
jelentQs részét BelsQ-Ázsiába hurcolták. (Ez kb. egymillió embert érintett.) 1944. július 
21-én a szovjetek Chełmbe szállították a Moszkva-barát Lengyel Nemzeti Felszabadítási 
Bizottságot, amit Sztálin azonnal lengyel ideiglenes kormánynak ismert el, s arra ösztö-
nözte Qket, hogy lássanak hozzá a polgári közigazgatás kialakításához.

1944 nyarán Lengyelország valóban két részre szakadt: a Visztulától nyugatra a német, 
keletre a szovjet megszállók – nem csak egymás ellen vívtak háborút – harcoltak a lengyel 
Honi Hadsereggel. Keleten a szovjetek nem osztoztak senkivel a hatalomban, megteltek 
a börtönök, foglyokból és elítéltekbQl összeállított szerelvények indultak Szibériába. 
Felgyorsult a szovjetesítés folyamata, a szovjet biztonsági szolgálat egységei hajtóvadá-
szatot indítottak a Honi Hadsereg katonái ellen, az elfogottak többségét agyonlQtték, vagy 
börtönbe vetették. Ebben a feszült helyzetben tört ki a varsói felkelés (1944. augusztus l.), 
amelytQl a szövetségesek igyekeztek visszatartani a Honi Hadsereget, nem akartak ellen-
tétet a Szovjetunióval, a nyugati frontokon pedig szükség volt a lengyel katonai erQre. A 
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lélektani motívumok sem hiányoztak: a lengyelek harcolni akartak, a földalatti hadsereg 
évek óta készült erre a pillanatra, sokan a vég kezdetét látták, és tisztességes halállal akar-
tak meghalni. EttQl függetlenül bíztak a szovjet hadsereg oldalán harcoló lengyel hadse-
reg segítségében, amelyet a szovjet fQparancsnokság vagy száz kilométerre elvezényelt a 
frontok mögé. A szovjet oldalon sugárzott Kosciusko rádió felkelésre buzdította a város 
lakosságát. Sztálin parancsára nem engedték a térségbe berepülQ szövetséges gépeknek a 
szovjet repülQtereken való leszállást, amelyek fegyvert és élelmet dobtak le a felkelQknek. 
A harcok alatt a németek rommá lQtték Varsót. Az 1944. október 2-án aláírt fegyverletétel 
után a veszteségek döbbenetesek voltak: mintegy 180 ezer polgári lakost temettek maguk 
alá a romok, a németek közel 70-80 ezer embert lQttek agyon, a felkelQk katonai veszte-
sége 25 ezer fegyveres volt, továbbá 400 ezer embert hurcoltak koncentrációs táborokba. 
Többségük túlélte a háborút, de a város teljesen elpusztult.

(Egy új állam születése) 1945. január 12-én a szovjet hadsereg általános támadás-
ba lendült, január 30-án átlépték a régi lengyel–német határ vonalát, február végére 
Lengyelország teljes területe felszabadult a német megszállás alól. De az öröm nem volt 
egyértelm_: a szovjet hadsereggel együtt megjelentek az új kommunista rendszer képvi-
selQi, kegyetlenül felléptek a másképpen érzQ lengyelekkel szemben. A Honi Hadsereg 
parancsnoksága 1945. január 19-én hivatalosan feloszlatta a hadsereget, feloldott minden 
tisztet és katonát a katonai eskü alól, de senkit nem hatalmazott fel arra, hogy felfedje 
magát. Sokan a menekülésre gondoltak, hiszen híre ment, hogy a „felszabadult keleti 
területeken” hatalmas letartóztatások vannak, fQleg a katonákat, a volt közigazgatás tag-
jait, értelmiségieket, birtokkal vagy ipari üzemmel rendelkezQket hurcoltak börtönbe. 
Általában mindenki „bajba” került: az új hatalom mindenkit munkára szólított fel, ahol 
teljes „átvilágítás” után kerültek börtönbe. Ha valaki nem vette fel a munkát, akkor a 
munkakerülés miatt ítélték el.

Az 1945 februárjában a nagyhatalmak Krímben tartott találkozóján úgy döntöt-
tek, hogy a lengyel állam keleti határa a Curzon-vonal lesz, a szovjetek által elismert 
lublini lengyel kormányt ki kell egészíteni a londoni emigráns kormány képviselQivel. 
Moszkvában perbe fogták a Honi Hadsereg több parancsnokát, és h_tlenség vádjával 
elítélték Qket. Lengyelországban valóságos népvándorlás indult el: visszatértek a ha-
difoglyok, a kitelepítettek, nyugat felé – amíg lehetett – a Szovjetunió ellenQrzése alá 
került területekrQl a lengyelek tízezrei mentek el. Az erdQk „megteltek” fegyveresekkel, 
akik rendszeresen támadták a szovjet katonai egységeket, az új népi állam rendQrségét. 
A lublini ideiglenes lengyel kormány, a feszültségek enyhítésére, a Honi Hadsereggel 
keresett kapcsolatot, amely felszólította egységeit a fegyveres összecsapások elkerülé-
sére, megkezdte egységeinek lefegyverezését. 1945. május 17-én Moszkvában tárgyalá-
sok kezdQdtek a lengyel lublini ideiglenes és a londoni emigrációs kormány képviselQi 
között az ún. nemzeti egységkormány megalakítására. A megegyezés sovány eredmény-
nyel zárult: Mikołajczyk második miniszterelnök-helyettes lett, a „londoniak” néhány 
jelentéktelen miniszteri poszthoz jutottak, a meghatározó minisztériumokat a lengyel 
kommunisták kapták. Az tárgyalást Władysław Gomułka kijelentése jellemezte: „Soha 
nem adjuk át a hatalmat, ha már megszereztük. Hiába ordítoztok, hogy lengyel vér 
folyik és az NKVD kormányozza az országot, nem téríthettek le az utunkról.” Sajnos 
a földalatti Lengyelország végleg magára maradt, a nagyhatalmak is a másik lengyel 
kormányt ismerték el.

A londoni emigrációs kormány nem fejezte be tevékenységét, tovább m_ködött, egy-
re fogyó híveivel munkáját egészen a rendszerváltoztatásig folytatta.
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