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XXXIV Kongres Międzynarodowej 
Komisji Historii Wojskowości

W dniach 31 sierpnia–5 września 2008 roku w północnowłoskim Trieście odbył się kolej-
ny, trzydziesty czwarty już, Kongres Międzynarodowej Komisji Historii Wojskowości. Po-
siadająca status organizacji afi liowanej przy UNESCO Komisja (International Commission 
of Military History) od ponad półwiecza stara się badać płaszczyznę wymiany poglądów 
między historykami wojskowości z różnych krajów. Kolejne kongresy są zapewne jedyny-
mi z niewielu miejsc na świecie, gdzie izraelski badacz (często ofi cer rezerwy) może swo-
bodnie rozmawiać ze swymi byłymi arabskimi przeciwnikami, a chińczycy konfrontują 
swoją wizję japońskiej okupacji z poświęconym temu zagadnieniu wystąpieniem uczonego 
z Tokio.

Obrady tegorocznego Kongresu odbywały się pod hasłem „Konfl ikty zbrojne i ludność 
cywilna. Wojny totalne, wojny ograniczone, wojny asymetryczne”. Na szczególną uwagę za-
sługuje wystąpienie badacza argentyńskiego, który przedstawił zagadnienia bardzo ważne, 
ale dotąd niepodejmowane w literaturze światowej. Doktor Alejandro Amendolara przygo-
tował mianowicie wystąpienie „Th e Argentine military government in the Falkland Islands/
Malvinas during the 1982 war”. Tym samym wypełniona została poważna luka egzystująca 
w piśmiennictwie, a dotycząca sytuacji brytyjskiej ludności cywilnej na Falklandach pod-
czas krótkiej argentyńskiej okupacji.

Za ważny uznać należy ponadto referat dra Christowa Iacovov z Cypru, zatytułowany 
„Th e Jewish detention campus In Cyprus durnig the Palestine Crisis (1946–1948)”. O ile 
sam problem zwalczania przez Brytyjczyków imigracji żydowskiej do Palestyny po II woj-
nie światowej nie jest na gruncie polskich zagadnieniem nieznanym, o tyle o obozach od-
osobnienia zorganizowanych przez administrację brytyjską na Cyprze wspomina się jedy-
nie w sporadycznych przypadkach. Tymczasem na tej śródziemnomorskiej wyspie prze-
trzymywano ponad 100 000 osób, głównie Żydów europejskich ocalałych z Shoah.

Trudno byłoby poświęcić choćby jedno zdanie wszystkim wystąpieniom zaprezentowa-
nym w ciągu sześciu dni, zwłaszcza iż integralną częścią Kongresu były takie przedsięwzię-
cia, jak prezentacja książek o tematyce związanej z jego tematyką, panele dyskusyjne i sesje 
plakatowe.

Tradycją Kongresów jest to, że gospodarze organizują wizyty w jednostkach wojsko-
wych. Włosi zaprosili uczestników do bazy lotniczej Rivolto, gdzie stacjonuje 2. dywizjon 
lotnictwa taktycznego (czyli słynny zespół akrobacyjny włoskich sił powietrznych Tricolo-
ri) oraz do bazy Palmanova. W drugiej z wymienionych miejscowości znajdują się koszary 
4. pułku kawalerii „Genova”. Kolejnym etapem była wizyta w Muzeum Wojskowym w Redi-
puglia oraz na tamtejszym cmentarzu wojennym.

Kongresy Międzynarodowej Komisji Historii Wojskowości na trwałe wpisały się w świa-
tową mapę wydarzeń naukowych, związanych z szeroko rozumianą historią militarną. 
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Stanowią one połączenie bardzo wysokiego poziomu merytorycznego z unikatową moż-
liwością nawiązania niezwykle interesujących kontaktów osobistych. Polskę na Kongresie 
reprezentowali: prof. dr hab. Tadeusz Panecki i dr hab. Krzysztof Kubiak, profesor Dolno-
śląskiej Szkoły Wyższej.
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