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Chociaż zdajemy sobie dzisiaj doskonale sprawę z tego, 
że wojna jest złem i przynosi nieszczęście narodom i jed-
nostkom ludzkim, jesteśmy równie świadomi, że dzieje 
ludzkości w znacznej mierze są dziejami konfliktów zbroj-
nych, których przyczynami były warunki ekologiczne1, 
sprzeczność interesów ekonomicznych, spory terytorial-
ne czy odmienność ideologii i wierzeń religijnych. Ma-
terialne i niematerialne pozostałości tych doświadczeń 
przodków, chociaż często niechciane2, czy może nawet 
wstydliwe, są jednak nader rzeczywiste i nie powinny być 
zapominane, stanowią bowiem część dziedzictwa kultu-
rowego. Wiele współczesnych definicji pojęcia „dziedzic-
twa kulturowego” kładzie nacisk na selektywny charakter 
społecznych decyzji, na podstawie których pojęciem tym 
obejmowane są pewne zjawiska i obiekty, podczas gdy 
inne pozostają poza jego zakresem3. Celem współcze-
snego zarządzania dziedzictwem kulturowym winno być 
jednak nie tyle kreowanie sielankowej i bohaterskiej wizji 
własnej historii i wypieranie pamięci o trudnych, krwa-
wych, pełnych przemocy i mniej chwalebnych jej epizo-
dach, ile – jak to ujmuje Kinga Majchrzak – „dochowanie 
wierności własnej przeszłości i przodkom”4, bowiem – 
jak pisał Andrzej Tomaszewski – „kto nie potrafi przyjąć 
całości dóbr kultury jako swojego dziedzictwa, nie jest 
ich godzien”5. Pola bitew, zachowane w terenie fortyfi-
kacje, wojenne mogiły, miejsca martyrologii, znaleziska 
części uzbrojenia – te materialne elementy dziedzictwa 

1   Tę przyczynę wojen u ludów plemiennych podkreślał zwłaszcza 
antropolog Marvin Harris w odniesieniu do wojen u Janomamów 
z dorzecza Amazonki i Maringów z Nowej Gwinei (Harris 1985: 
63–108; por. też Helbling 2015).

2  Por. Gutowska 2003.
3   Np. definicja zawarta w Karcie Krakowskiej 2000: „ogół dzieł ludzkich, 

w których społeczeństwo uznaje swe szczególne i specyficzne warto-
ści i z którymi się identyfikuje”; definicja przyjęta przez realizatorów 
międzynarodowego projektu Interreg Planarch w latach 1999–2006 – 
Williams 2010: „Wszystkie pozostałości i wspomnienia, które wiążą nas 
z naszą przeszłością, czy to w otaczającym nas krajobrazie, czy w sztuce, 
języku czy tradycjach”; czy definicja przyjęta przez organizację Rio Tinto 
w jej działaniach na rzecz integracji dziedzictwa kulturowego z rozwo-
jem ekonomicznym – Why cultural heritage matters 2011: „wszystkie 
aspekty przeszłości i teraźniejszości danej społeczności, które uważa 
ona za wartościowe i pragnie przekazać przyszłym generacjom”.

4  Majchrzak 2013.
5  Tomaszewski 2000: 9.

kulturowego są dobrami kultury i nośnikami pamięci spo-
łecznej, niezależnie od tego, czy pamięć ta jest aktualnie 
politycznie pożądana, czy nie. Świadomość konieczności 
ich ochrony, objaśniania i publicznego udostępniania 
jest jednak uwarunkowana bieżącym „przymusem pa-
mięci” – by użyć tu określenia Pierre’a Nora’y6. Te same 
wydarzenia i zjawiska historyczne mogą być bowiem – 
w zależności od wielu aktualnych czynników – przedmio-
tem powszechnego zainteresowania, sentymentu, dumy, 
ale też źródłem frustracji, kompleksów i poczucia winy7.

Siłowe rozwiązywanie konfliktów między jednostkami 
i grupami ludzkimi jest zjawiskiem, występującym już na naj-
wcześniejszych etapach rozwoju człowieka jako gatunku8 i za-
pewne od początku ludzkości – jak pokazują najwcześniejsze 
przykłady sztuki przedstawiającej – gloryfikowanym9. Kon-
frontacja siły fizycznej poszczególnych jednostek wchodzą-
cych w skład uczestniczących w konflikcie grup, odwołująca 
się do cech biologicznych10, bardzo szybko w toku ewolucji 
kulturowej wsparta została wynalazkami uzbrojenia – narzę-
dzi wspierających fizyczne możliwości ciała ludzkiego.

Te zmieniające się wraz z rozwojem techniki wytwory 
człowieka – rzeczy – miały i mają nadal szczególny cha-
rakter: nie były to bowiem zwykłe narzędzia o jedynie 
utylitarnej funkcji. Elementy uzbrojenia, zarówno zaczep-
nego, jak i obronnego, oprócz swojej techniczno-użytko-
wej funkcji zadawania przeciwnikowi bólu, ranienia go 
lub pozbawiania życia, albo przeciwnie – ochrony przed 
bólem, zranieniem lub śmiercią – pełniły równocześnie 
zawsze funkcję symbolizacji pozycji społecznej i mająt-
kowej, odgrywały istotną rolę w magii, miały też często 

  6  Nora 2009.
  7  Por. np. Kula 2004.
  8   Por. Meller i Schefzig (red.) 2015: 83–106 na temat archeologicz-

nych śladów walk z epoki paleolitu i mezolitu.
  9  Risch 2015: 39.
10   Niemiecki etolog Konrad Lorenz w swojej znanej książce Tak zwane 

zło (1963, wyd. polskie 1972) obszernie scharakteryzował biologiczne 
uwarunkowania agresji wewnątrzgatunkowej u zwierząt. Istnienie 
wrodzonych gatunkowi ludzkiemu i przekazywanych dziedzicznie 
cech konstytutywnych, wśród których dominuje agresja jako „popęd 
do walki” tkwiący w organizmie, a skierowany przeciwko członkom 
własnego gatunku, uznawał twórca psychoanalizy Zygmunt Freud 
w swojej książce Kultura jako źródło cierpień (1929, wyd. polskie 
1995); por. też Tulibacki 1998.
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wyraźnie zaznaczoną, a niekiedy nawet dominującą, funk-
cję estetyczną. Procesy ich wytwarzania otoczone były 
niejednokrotnie tajemnicą i wymagały ściśle strzeżonych 
umiejętności. Posiadanie broni i biegłość w posługiwa-
niu się nią wyznaczała elitarne grupy w społeczeństwie, 
obdarzone często szczególnymi przywilejami. Dlatego też 
uzbrojenie traktowane było w wyjątkowy sposób, otoczo-
ne szacunkiem, czy nawet czcią, przekazywane rytualnie 
przedstawicielom następnego pokolenia, składane do 
grobu zmarłego w celu właściwego przygotowania go do 
życia pośmiertnego lub też ofiarowywane ceremonialnie 
bóstwom czczonym przez daną grupę. Niektóre szczegól-
nie obciążone symbolicznie okazy broni, np. miecze w śre-
dniowieczu, ulegały personalizacji i uzyskiwały imiona11. 

W przypadku uzbrojenia szczególnie czytelna jest 
sprawcza funkcja rzeczy – jeśli posiada się broń, to oczy-
wistym rozwiązaniem każdego pojawiającego się konflik-
tu staje się starcie zbrojne. Broń posiadana musi być uży-
wana – jeśli zatem konfliktów aktualnie nie ma, to trzeba 
je wywołać. W ten sposób samo posiadanie uzbrojonej 
grupy wojowników mogło być przyczyną ekspansji tery-
torialnej i podboju sąsiednich grup12.

Wojny były przy tym zawsze motorem rozwoju cywili-
zacyjnego, ponieważ udoskonalanie uzbrojenia i fortyfi-
kacji wymagało (i nadal wymaga) nieustannego postępu 
technicznego. Historia uzbrojenia i architektury militarnej 
jest więc tym samym historią rozwoju nauki i techniki, 
a wynalazki, mające na celu udoskonalenie broni i sztuki 
wojennej niejednokrotnie wykorzystywane były później 
także w celach pokojowych.

Historia wojen to historia czynów bohaterskich, chary-
zmatycznych wodzów, wielkich kampanii, narodzin państw, 
tworzenia się narodów, historia sławy i chwały. Historia 
wojen to jednak nie tylko historia cywilizacji i rozwoju spo-
łeczeństw, ale także historia okrucieństwa, barbarzyństwa 
i zbrodni – anonimowa historia tragedii poszczególnych 
żołnierzy13. To także historia nieszczęść ludności cywilnej, 
niezaangażowanej bezpośrednio w starcia wojenne, ale 
cierpiącej w ich wyniku nędzę, głód, często doświadcza-
jącej brutalnego terroru, rabunku mienia i ponoszącej 
śmierć14. Wojna to niszczenie kultury, nauki, edukacji.

11  Por. np. Cirlot 2006: 254.
12   Tak zapewne można tłumaczyć ekspansję terytorialną wczesnych 

państw feudalnych, w tym i państwa pierwszych Piastów.
13   Pisał o tym w przejmujący sposób Arturo Pérez-Reverte w po-

wieści Huzar: „Czyli tak to wygląda. Błoto na kolanach i brzuchu, 
zdziwienie i osłupienie na zesztywniałych twarzach zabitych, 
ograbione zwłoki, deszcz i niewidoczni wrogowie, których po-
zycje można ustalić jedynie po obłokach dymu wystrzałów. Woj-
na anonimowa i brudna. Nie było ani śladu chwały u jęczącego 
żołnierza z obwiązaną głową i twarzą schowaną w dłoniach, ani 
u drugiego rannego, przyglądającego się z wyraźnym wyrzutem 
swym rozszarpanym wnętrznościom” (Pérez-Reverte 2006: 74).

14   Dawni artyści, od czasów antycznych często prezentujący w swych 
dziełach sceny batalistyczne, niechętnie przedstawiali te aspek-
ty konfliktów zbrojnych. Prekursorem wizualnej dokumentacji 
nieszczęść ludności cywilnej i zbrodni popełnianych przez obie 
walczące strony stał się Francisco Goya i jego powstały w latach 
1810–1815 cykl grafik Okropności wojny (por. Hughes 1003: 255–

To wszystko powoduje, że dziedzictwo militarne ludzkości 
ma szczególny charakter. Jest ono jednocześnie  – bo obej-
muje miejsca, budowle i rzeczy – i niematerialne – bo należą 
do niego także pamiętniki, wspomnienia i uczucia. Ten nie-
materialny aspekt dziedzictwa militarnego jest szczególnie 
ważny, bowiem pamięć indywidualna i społeczna jest w tym 
przypadku zawsze intensywnie nacechowana emocjonal-
nie – obejmując dumę z czynów wojennych uznawanych za 
bohaterskie, radość ze zwycięstwa, nienawiść do wrogów, 
ale także rozpacz z powodu śmierci i klęski, czy wstyd i szok 
z powodu czynów haniebnych dokonanych przez wojowni-
ków jednej lub obu zwaśnionych stron. Z krwawymi wojen-
nymi działaniami o charakterze międzynarodowym, jak I i II 
wojna światowa lub wojennymi konfliktami o charakterze 
wewnętrznym, jak np. wojna secesyjna w Stanach Zjedno-
czonych Ameryki czy wojna domowa w Hiszpanii, związane 
bywają traumatyczne przeżycia ich uczestników. Wydarzenia 
takie postawiają po sobie polityczne, ale przede wszystkim 
psychiczne rany, które nawet kilkadziesiąt lat po ich zakoń-
czeniu są zbyt bolesne, by można było dziedzictwo tych 
wojen traktować jako obojętne emocjonalnie. Publiczne 
udostępnianie i interpretowanie dziedzictwa militarnego 
jest niezwykle trudne, oprócz obiektywnych faktów musi 
bowiem z wielką delikatnością uwzględniać odczucia indy-
widualne i społecznie utrwalone przekonania. 

Zarządzanie dziedzictwem militarnym może powo-
dować ostre konflikty polityczne i społeczne protesty, 
bowiem będzie wiązało się niejednokrotnie z obala-
niem narosłych wokół wydarzeń wojennych uprzedzeń 
i mitów. Opierając się na rzetelnej wiedzy, może także 
być zmuszone przeciwstawiać się uproszczonym wizjom 
kreowanym na potrzeby aktualnej polityki państwowej. 
Wyzwaniem stojącym przed zarządzaniem dziedzictwem 
militarnym jest znalezienie sposobu, by – zachowując 
prawdę historyczną – opowiedzieć historię wydarzeń 
wojennych z różnych punktów widzenia, nie tylko na 
zasadzie, sformułowanej przez Winstona Churchilla, że 
„historia jest pisana przez zwycięzców”. 

Dziedzictwo militarne, niejako z definicji, jest dziedzic-
twem nie tylko jednej grupy etnicznej czy narodowej – 
ta cecha stanowi być może najważniejszy jego wyróżnik. 
Uczestniczące w konflikcie zbrojnym grupy tym samym 
nieraz – materialnym i niematerialnym – pozostałościom 
przypisywać będą całkowicie odmienne wartości. Nie-
jednokrotnie podejmowane mogą być próby, aby ode-
brać przeciwnej stronie prawo do interpretowania tego 
dziedzictwa lub wręcz próby zniszczenia zarówno mate-
rialnych reliktów, jak i pamięci o wydarzeniach. Minione 
wydarzenia wojenne mogą odżywać po wielu latach, dzie-
siątkach czy nawet setkach lat we współczesnych konflik-
tach, powstających wokół dziedzictwa militarnego15. 

293). Artystycznym protestem przeciwko cierpieniom spowodo-
wanym przez wojnę stał się słynny obraz Pablo Picassa Guernica 
z 1937 r., znajdujący się obecnie w Muzeum Narodowym Centrum 
Sztuki Królowej Zofii w Madrycie.

15  Por. Tunbridge i Ashworth 1996.
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Dziedzictwo militarne obejmuje pojedyncze przedmio-
ty – dokumenty i archiwalia, fotografie i filmy, okazy uzbro-
jenia i umundurowania; dzieła sztuki, takie jak np. przedsta-
wienia wojowników czy wydarzeń wojennych na obrazach; 
miejsca pamięci, takie jak pomniki wojenne, upamiętniające 
zarówno poszczególne osoby, jak i tragedię ludobójstwa ca-
łych narodów; cmentarze wojenne16; rozległe budowle i ob-
szary, jak obwarowania miast, twierdze i koszary, pola bitew, 
czy wreszcie rejony fortyfikacji polowych. Ta różnorodność 
stanowi jeden z powodów utrudniających zarządzanie dzie-
dzictwem militarnym. Pojedyncze przedmioty mogą być 
eksponowane w muzeach (oczywiście najlepiej jeśli prezen-
towane są w sposób tłumaczący ich funkcję, a więc w ra-
mach dioram czy innych form ukazujących je w działaniu). 
Jednak pola bitewne czy fortyfikacje muszą podlegać zarzą-
dzaniu jako fragmenty krajobrazu kulturowego, ze wszystki-
mi konsekwencjami tego faktu, takimi jak m.in. konieczność 
planowania przestrzennego rozwoju regionu, czy poszano-
wanie prywatnej własności gruntów. Każda z wymienionych 
kategorii dziedzictwa militarnego wymaga przy tym także 
odmiennej metodologii badań, niezbędnych do ustalenia 
rzetelnej i wielostronnej interpretacji obiektów i faktów, 
przedstawianych publiczności, zatem kompleksowe bada-
nie dziedzictwa militarnego musi angażować specjalistów 
z najróżniejszych dziedzin nauki: archiwistów, historyków 
i historyków wojskowości, historyków sztuki i architektury, 
archeologów, konserwatorów zabytków.

Równocześnie, prezentacja dziedzictwa militarne-
go nosi w sobie ogromny potencjał turystyczny, a tym 
samym i ekonomiczny, i to na skalę międzynarodową17. 
Przedmioty, obiekty i miejsca dziedzictwa militarnego 
wiążą się bowiem często ze znanymi wydarzeniami histo-
rycznymi i sławnymi osobami, przemawiają do wyobraźni 
i wzbudzają intensywne emocje. Paradoksalnie, dziedzic-
two militarne jest z jednej strony „martwe”, bowiem do-

16   Ogólnie o cmentarzach jako miejscach pamięci indywidualnej 
i grupowej pisze np. Rutyna 2015.

17  Gabryjończyk 2009; Mikos v. Rohrscheidt 2009.

tyczy wydarzeń minionych, z drugiej jednak jest niezwy-
kle „żywe”, czego namacalnym dowodem jest nie tylko 
ciągle żywa (lub celowo ożywiana) pamięć indywidualna 
i społeczna, czy powracająca tematyka historii wydarzeń 
wojennych w sztukach wizualnych i literackich, ale także 
ogromna popularność i żywiołowy rozwój rekonstrukcji 
historycznej, w znacznej mierze dotyczącego właśnie zja-
wisk i wydarzeń o charakterze militarnym.

Dziedzictwo militarne ma zatem znaczenie niezwy-
kłe – może być potencjalnie źródłem pojednania, ale także 
źródłem konfliktu. Może mieć istotną wartość poznawczą, 
emocjonalno-symboliczną, ekonomiczną i estetyczną, ale 
może także być dziedzictwem przeklętym, wymazywanym 
celowo z pamięci społecznej. Może być wykorzystywane dla 
dobra ludzkości, ale także może podlegać ideologicznym 
manipulacjom i jednostronnym czy fałszywym interpreta-
cjom w aktualnym politycznym interesie jednej tylko gru-
py. Jest równocześnie „prywatne”, bo odnosi się do indy-
widualnych i rodzinnych doświadczeń, wspomnień i uczuć, 
i „wspólne”, bo jest dziedzictwem grup społecznych, etnicz-
nych czy narodów. Jest „minione”, ale równocześnie nader 
aktualne. Bywa zapominane czy celowo wymazywane 
z pamięci, ale niejednokrotnie później powraca i zaczyna 
odgrywać ważne role w aktualnym życiu jednostek i grup. 
Jest dziedzictwem, wobec którego nie można zachować 
obojętności18, mimo upływu lat. Jest zatem dziedzictwem 
„wrażliwym”, a równocześnie potencjalnie „niebezpiecz-
nym”, i jako takie wymaga szczególnej wiedzy, umiejętności, 
delikatności i empatii ze strony osób zarządzających nim.

18   Kwestia, czy można zachować neutralność i niezaangażowanie 
w dokumentowaniu tragicznych wydarzeń wojennych poruszana 
bywa często w sztuce; przykładem służyć tu może film Pod ostrza-
łem Rogera Spottiswoode z roku 1983 czy powieść Batalista Artura 
Pérez-Reverte z roku 2006 (wyd. polskie 2007). Problem ten poja-
wia się z ogromną intensywnością w przypadku archeologicznych 
i historycznych badań nowożytnych pól bitewnych, fortyfikacji 
(w odniesieniu do pozostałości wojny domowej w Hiszpanii zob. np. 
González-Ruibal 2011), czy miejsc niedawnych masowych zbrodni 
i martryrologii w XX w. (por. np. Zalewska red. 2016).

Cirlot, J.E.
2006.   Słownik symboli. Kraków: Znak.
Freud, S.
1995.  Kultura jako źródło cierpień. Warszawa: KR.
Gabryjończyk, P.
2009.  Fortyfikacje nowożytne jako atrakcja turystyczna ob-

szarów leśnych. Studia i Materiały Centrum Edukacji 
Przyrodniczo-Leśnej 11 (4): 93–99.

González-Ruibal, A. 
2011.  Digging Franco’s trenches: an archaeological investiga-

tion of a nationalist position from the Spanish Civil War. 
Journal of Conflict Archaeology 6 (2): 97–123.

Gutowska, K.
2003.  Niechciane dobra kultury: chronić czy niszczyć, [w:] 

K. Gutowska (red.), Dziedzictwo kulturowe – konteksty 
odpowiedzialności, 97–123. Warszawa: Politechnika 
Warszawska.

Harris, M.
1985.  Krowy, świnie, wojny i czarownice. Zagadki kultury. 

Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Helbling, J.
2015.  Tribale Kriege – Kriege zwischen Dörfern, [w:] H. Meller 

i M. Schefzig (red.), Krieg. Eine archäologische Spuren-

Wykaz cytowanej literatury



12

Zbigniew Kobyliński

ArchAeologicA Hereditas • 9

suche, 69–76. Halle (Saale): Landesamt für Denkmal-
pflege und Archäologie Sachsen-Anhalt.

Hughes, R.
2003.  Goya. Artysta i jego czas. Warszawa: W.A.B.
Kula, M.
2004.  Krótki raport o użytkowaniu historii. Warszawa: Wy-

dawnictwo Naukowe PWN.
Lorenz, K. 
1972.  Tak zwane zło. Warszawa: Państwowy Instytut Wydaw-

niczy.
Majchrzak, K.
2013.  Od miejsc pamięci narodowej do miejsc żywej pamię-

ci – implikacje dla andragogiki. Rocznik Andragogiczny 
20: 301–312.

Meller, H. i M. Schefzig (red.)
2015.  Krieg. Eine archäologische Spurensuche. Halle (Saale): 

Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sach-
sen-Anhalt.

Mikos v. Rohrscheidt, A.
2009.  Polska: największe muzeum fortyfikacji na wolnym po-

wietrzu w aspekcie rozwoju turystyki kulturowej. Tury-
styka Kulturowa 2: 20–48.

Nora, P.
2009.  Między pamięcią i historią: les lieux de memoire, [w:] 

M. Ziółkowska i A. Leśniak (red.), Tytuł roboczy: Archi-
wum 2: 4–12. Łódź: Muzeum Sztuki.

Pérez-Reverte, A.
2006.  Huzar. Warszawa: Muza.
2007.  Batalista. Warszawa: Muza
Risch, R.
2015.  Die Verherrlichung von Gewalt und Krieg, [w:] H. Meller 

i M. Schefzig (red.), Krieg. Eine archäologische Spuren-
suche, 39–46. Halle (Saale): Landesamt für Denkmal-
pflege und Archäologie Sachsen-Anhalt.

Rutyna, M.
2015.  Cmentarz jako nośnik pamięci indywidualnej i grupo-

wej, [w:] Z. Kobyliński i J. Wysocki (red.), Konserwacja 
zapobiegawcza 3. Dziedzictwo niematerialne i pamięć, 
129–138. Archaeologica Hereditas 5. Warszawa – Zielo-
na Góra: Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Fundacja Arche-
ologiczna.

Tomaszewski, A.
2000.  Dziedzictwo i zarządzanie, [w:] K. Gutowska (red.), Pro-

blemy zarządzania dziedzictwem kulturowym, 7–11. 
Warszawa: Res Publica Multiethnica.

Tulibacki, W. 
1998.  Homo sapiens i jego kondycja. Res Humana 4. Internet: 

http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,5416.
Tunbridge, J. i G. Ashworth
1996.  Dissonant heritage: the management of the past as 

a resource in conflict. Chichester: Wiley. 
Why cultural heritage matters
2011.  Why cultural heritage matters. A resource guide for 

integrating cultural heritage management into com-
munities work at Rio Tinto. Melbourne: Rio Tinto.

Williams, J.H. 
2010.  The Planarch experience, [w:] T. Bloemers, H. Kars, 

A. van der Walk i M. Wijnen (red.), The culture land-
scape and heritage paradox. Protection and develop-
ment of the Dutch archaeological-historical landscape 
and its European dimension, 557–564. Amsterdam: 
Amsterdam University Press.

Zalewska, A. (red.)
2016.  Archeologia współczesności. Warszawa: Stowarzysze-

nie Naukowe Archeologów Polskich.

Zbigniew Kobyliński

Military heritage: attempt to define the phenomenon

Summary

Although the war is evil and brings misery to nations and indi-
viduals, the history of humanity is largely the history of armed 
conflicts caused by ecological conditions, by contradiction of 
economic interests, by territorial disputes or by differences of 
ideology and religious beliefs. Tangible and intangible residues 
of these experiences of our ancestors, though often unwanted, 
or perhaps even embarrassing, are very real and should not 
be forgotten, since they are in fact part of our cultural herit-
age. Many modern definitions of the term “cultural heritage” 
emphasise the selective nature of social decisions, on the basis 
of which certain phenomena and objects are considered to be 
the heritage, while others remain outside its scope. The aim 
of the modern management of cultural heritage should be not 

creating an idyllic and heroic vision of our own history and de-
nying the memory of difficult, bloody, violent and less glorious 
episodes, but rather the “fidelity to our past and ancestors”, 
because – as wrote Andrzej Tomaszewski – “who cannot ac-
cepts the whole of cultural heritage as his, is not worthy of it”. 
Battlefields, field fortifications, war graves, places of martyr-
dom, finds of weapon and armor – the material elements of 
cultural heritage are cultural goods and carriers of social mem-
ory, regardless of whether this memory is currently politically 
desirable or not. Awareness of the need to protect them, and 
explain to the public, is – however – conditioned by the current 
“duress of memory” as Pierre Nora has it. The same events and 
historical phenomena may be – depending on the number of 
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current factors – a matter of public interest, sentiment, pride, 
but also a source of frustration and guilt complexes.

War has always been the engine of the development of 
civilisation, because the improvement of weapons and fortifica-
tions required (and still requires) continuous technical progress. 
The history of weapons and military architecture is therefore at 
the same time the history of science and technology develop-
ment, and inventions aimed at improving weapons and martial 
arts often were used later also for peaceful purposes.

The history of wars is the story of heroic deeds, charismatic 
leaders, great campaigns, birth of states, the formation of na-
tions, the story of fame and glory. The history of wars is, how-
ever, not only the history of civilisation and development of 
societies, but also the history of cruelty, barbarity and crime – 
anonymous story of tragedy of individual soldiers. It is also 
the story of the misfortunes of civilians not involved directly 
in combat and war, but suffering as a result of their poverty, 
hunger, often experiencing brutal terror, looting of property 
and accountable death. War is destruction of culture, science, 
education.

This all makes the military heritage of humanity a special 
phenomenon. It is at the same time material, because it in-
cludes places, buildings and things, and immaterial, because 
diaries, memories and feelings also constitute its part. This 
intangible aspect of the military heritage is particularly im-
portant, because the memory of the individuals and of social 
groups in this case is always heavily burden with emotions – 
including pride in acts of war regarded as heroic, the joy of 
victory, hatred of enemies, but also despair at the death and 
defeat, or shame and shock because of the heinous acts car-
ried out by fighters of one or both of the feuding parties. 
Bloody episodes of an international or domestic conflict tend 
to be related to traumatic experiences of their participants. 
Such events leave behind political – but above all psychologi-
cal – wounds that even decades after are too painful to en-
able the remains of these wars to be regarded as emotion-
ally neutral. Public access and interpretation of the military 
heritage is therefore extremely difficult, since in addition to 
objective facts it must take into account – with great deli-
cacy – the feelings of individuals and the socially established 
beliefs. Military heritage management can cause acute politi-
cal conflicts and social protests, as it is often associated with 
pulling down the prejudices and myths, accumulated around 
the war events. Basing on sound knowledge, the military her-
itage managers may also be forced to oppose the simplistic 
visions espousing the needs of the current state policy. The 
challenge for management of the military legacy is to find a 
way – while preserving the historical truth – to tell the story 
of war events from different points of view, not only on the 
principle formulated by Winston Churchill, that “history is 
written by the victors”. 

The military heritage, by definition, is the heritage not only 
of one ethnic or national group. Often the victors may be try-
ing to devoid the opposite side of the right to interpret this 
heritage, or even to destroy both the tangible relics and the 

memory of events. Past events of the war are coming back to 
life after many years, tens or even hundreds of years in contem-
porary conflicts arising around the military heritage.

The military heritage includes single items – documents and 
archives, photographs and videos, specimens of weapons and 
uniforms; works of art, such as paintings presenting warriors 
and military events; memorial sites, such as war memorials, 
commemorating both the individuals and the tragedy of the 
genocide of entire nations; war cemeteries; extensive build-
ings and areas, such as the fortification of cities, fortresses 
and barracks, battlefields, and areas of field fortifications. This 
diversity is one of the reasons hindering the management of 
military heritage. Individual items can be exhibited in muse-
ums. But the battlefield fortifications and must be managed 
as fragments of cultural landscape, with all the consequences 
of this fact, such as – among others – the need for planning 
development of the region and respect for private ownership 
of land. Each of these categories of heritage military needs also 
different research methodologies necessary to establish a fair 
and multilateral interpretation of objects and facts presented 
to the public; therefore, a comprehensive examination of the 
military heritage must involve specialists from various fields: 
archivists, historians and military historians, art historians and 
architecture, archaeologists, restorers.

At the same time, the presentation of the military heritage 
has huge potential for tourism, and therefore economic value, 
even in the international scale. Objects, buildings and heritage 
sites linked to often well-known historical military events and 
famous people, appeal to the imagination and arise intense 
emotions. Paradoxically, the military legacy is on the one hand 
“dead”, because it concerns events of the past, but on the other 
is “alive”, in individual and social memory, in recurring theme of 
the history of the events of war in the visual arts and literature, 
but also in spontaneous development of historical re-enactment.

Importance of the military heritage is therefore remark-
able – it can potentially be a source of reconciliation, but also 
a source of conflict. May have significant cognitive, emotional 
and symbolic, economic and aesthetic values, but it can also 
be a cursed inheritance, wiped out purposefully from social 
memory. It can be used for the good of humanity, but also may 
be subject to ideological manipulation and one-sided or false 
interpretations for the benefit of the current political interests 
of only one group. It is at the same time “private”, because it 
refers to the individual and family experiences, memories and 
feelings, and “common”, because it is a legacy of social or eth-
nic groups, or nations. It is “past”, but also “actual”. Sometimes 
it is forgotten or deliberately erased from memory, but often 
later returns and begins to play an important role in the current 
life of individuals and groups. It is a heritage to which you can-
not keep indifference, despite the passage of years. It is there-
fore “sensitive” and at the same time potentially “dangerous” 
heritage, and as such, requires special knowledge, skill, delicacy 
and empathy from people managing it.

Translated by Zbigniew Kobyliński
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