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O WOJNACH „LOKALNYCH” W BYDGOSZCZY

5 listopada 2014 roku w Bydgoszczy odbyła się, zorganizowana wysiłkiem Muzeum 
Wojsk Lądowych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wojny i konflikty zbrojne  
po II wojnie światowej”. Tematyka taka była już poruszana w toku kilku przedsięwzięć 
o charakterze konferencji lub seminariów, ale zazwyczaj osadzana była jako fragment 
(na ogół marginalny) znacznie szerszego (w sensie chronologicznym) ujęcia historii woj-
skowości. Dobrze więc stało się, że bydgoskie muzeum ową niepisaną regułę złamało  
i uczyniło ze zmagań orężnych toczonych od 1945 roku temat główny i jedyny. Podkreślić 
należy, że – tak zwane – wojny lokalne nigdy nie miały „dobrego czasu” w polskiej hi-
storiografii. Najpierw większość z nich wpisana była w globalną rywalizację dwóch anta-
gonistycznych bloków polityczno-wojskowych, co jednoznacznie konstytuowało sposób,  
w jaki można było o nich pisać. Rodziło to rozmaitego rodzaju przeinaczenia, zakłama-
nia, a nawet ewidentne konfabulacje powstające zgodnie z dominującą zasadą jedynej 
słusznej metodologii, mówiącej, że „jeżeli fakty nie pasują do teorii, to tym gorzej dla 
faktów”. Do tego dochodziło jeszcze, mniej lub bardziej świadome, dążenie do leczenia 
polskich kompleksów i przepis na środowiskowy „mit powszechnie obowiązujący” był 
już gotowy. Do tej kategorii zaliczyć można na przykład uporczywie powielaną (choć ni-
gdy nie spisaną) opowieść o tym, jakoby Mosze Dajan był absolwentem rembertowskiej 
Akademii Sztabu Generalnego…

Po roku 1989 sytuacja tylko na pozór stała się łatwiejsza. Owszem, otwarła się nie-
zwykle szeroko możliwość korzystania nie tylko z zagranicznych opracowań, a nawet –  
w przypadku niektórych państw – z zasobów archiwalnych (jedyną barierę tworzył  
w zasadzie tylko język), ale wobec gigantycznej rozległości tak zwanych „białych plam”  
w historii rodzimej zmagania w dżunglach Wietnamu, czy na sawannach Afryki znów 
znalazły się daleko na listach badawczych priorytetów. Dopiero w ostatnich latach te-
matyką tą zainteresowało się grono badaczy, którzy postanowili poświęcić jej znakomi-
tą większość swoich intelektualnych wysiłków. Bydgoska konferencja, bez wątpienia, 
utwierdziła ich w przekonaniu, co do słuszności dokonanego wyboru. 

Program konferencji skonfigurowano według klucza chronologicznego. Rozpoczęło 
ją więc wystąpienie doktora habilitowanego profesora Uniwersytetu Jana Kochanowskie-
go, Krzysztofa Kubiaka, zatytułowane „Wietnam Gamala Nasera – egipska interwencja 
w Jemenie 1962–1967”. Kolejne referaty wygłosili, między innymi: doktor Przemysław  
Benken, reprezentujący szczeciński oddział Instytutu Pamięci Narodowej („Bitwa pod 
Ab Bac 1963 – fakty, mity, konfrontacje”), profesor doktor habilitowany Waldemar  
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Rezmer, kierownik Katedry Historii Wojskowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika („Po-
tencjał wojskowy Republiki Białoruś na początku drugiej dekady XXI wieku”), podpuł-
kownik Sławomir Cieślewicz „występujący w barwach” Centrum Doktryn i Szkolenia Sił 
Zbrojnych („Operation Unified Protector (OUP) – wnioski i doświadczenia”), podpuł-
kownik Grzegorz Konopko z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku („Mi-
sje pokojowe i stabilizacyjne w budowie bezpieczeństwa oraz ładu politycznego i społecz-
no-gospodarczego w Demokratycznej Republice Konga”), doktor habilitowany profesor 
Uniwersytetu w Białymstoku Daniel Boćkowski („Wojna hybrydowa w Afryce Północnej 
– Europa na ścieżce jihadu”). Część merytoryczną w znakomity sposób uzupełniło nie-
zwykle interesujące wspomnienie pułkownika rezerwy Andrzeja Jarzembowskiego (Sto-
warzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ) oparte na kanwie jego osobistych 
doświadczeń z izraelskiej operacji „Grona Gniewu” (którą w 1996 roku obserwował jako 
żołnierz sił pokojowych ONZ w Libanie) oraz misji stabilizacyjnej w Iraku.

W trakcie konferencji wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja dotycząca metodologii 
badań współczesnych konfliktów zbrojnych. W sytuacji, w której strony nie reprezentują 
żadnego państwa, a walczący nie dokumentują swoich działań w formie pisanej, okazać 
się może, że ilość tak zwanych „źródeł pisanych” dotyczących wojny domowej w Syrii, 
a wygenerowanych przez walczących nie zaś przez zewnętrznych obserwatorów, w nie-
wielkim jedynie stopniu przewyższać będzie źródła pozostałe, na przykład, po wypra-
wach krzyżowych. Owa nowa dla historyków sytuacja wymusza do sięgnięcia po inne 
zapisy i sposoby dokumentowania wydarzeń – choćby po krótkie filmy zamieszczane 
na stronach internetowych. Dla badaczy ukształtowanych w nabożnym szacunku dla 
klasycznego warsztatu naukowego może się to okazać całkiem poważnym wyzwaniem 
mentalnym. 

Konferencja w Bydgoszczy jest doskonałym przykładem właściwego podejścia do or-
ganizacji, tak zwanego, „wydarzenia naukowego”. Precyzyjnie określony obszar tematycz-
ny, wysoce kompetentne grono prelegentów, dynamiczne moderowanie obrad i dyskusji 
przez doktora Łukasza Mamarta Nadolskiego i zapowiedź organizatorów o rychłym wy-
daniu wieńczącego konferencję tomu to pewna recepta na sukces. Można mieć nadzieję, 
że nie było to przedsięwzięcie jednostkowe, lecz że nabierze ono charakteru cyklicznego. 
Jeżeli tak się stanie, to zapewne „wojny po II wojnie” szybko wpiszą się w kalendarz im-
prez, związanych nie tylko z historią wojskowości.


