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Etyka w pracy historyka 

Jan Jerzy Milewski (Польшча) 

Historycy zastanawiają się nad nowymi koncepcjami metodologicznymi, zmianą terminologii, podejmują badania 

interdyscyplinarne, ale godne zastanowienia jest częste uciekanie od refleksji nad kontekstem etycznym badań 

nad przeszłością. Zjawisko to, oczywiście w innym natężeniu, ale występuje w różnych krajach, o zróżnicowanym 

poziomie demokracji. Historycy ciągle są wikłani w różne dylematy moralne poczynając od krystalizowania się 

tematu badań, poprzez zbieranie materiałów, aż po publikację wyników badań. O ile nie dochodzi do brutalnego 

fałszerstwa historii, o różnych kulisach z tym związanych możemy dowiedzieć się dopiero po latach np. ze 

wspomnień. W szczególności dotyczy to historii najnowszej. Warto więc postawić pytania na ile silne są związki 

autora z przedmiotem badań, identyfikacja z epoką, opisywanymi ludźmi i zdarzeniami i czy ma to wpływ na 

efekty badań. Warto też zastanowić się na ile prowadzone badania mogą mieć wpływ na współczesność — 

wywołać jakieś spory, wesprzeć określoną politykę (a może są elementem tzw. polityki historycznej), czy zatem 

autor kieruje się doraźnymi interesami; czy autorzy mają poczucie jednostronnego ujęcia tematu (jego 

niewyczerpania z jakiegoś powodu — np. niedostępność źródeł lub wpływu czynników zewnętrznych). Głównym 

grzechem jest upolityczniane historii (historia staje się — choć zawsze nią była — prostytutką na usługach 

polityków) i patrzenie na przeszłość przez zbyt mocne narodowe okulary. W Polsce instytucją atakowaną z tego 

powodu przez niektóre środowiska jest Instytut Pamięci Narodowej. Wbrew rozpowszechnionemu stereotypowi, 

że IPN to polityczne i prawicowe podejście do historii, warto zwrócić uwagę na fakt, że historycy tam zatrudnieni 

różnią się w swoich poglądach. Wielu z nich było atakowanych przez środowiska prawicowe np. w związku z 

publikacjami na temat zbrodni w Jedwabnem w lipcu 1941 r. Starając się dotrzeć do prawdy i zachowując 

szacunek dla wszystkich ofiar narodowych tragedii, IPN przyczynił się do otwartej wymiany poglądów na trudne 

tematy w stosunkach polsko-żydowskich, polsko-ukraińskich, polsko-niemieckich.  

Jedną z chorób trawiących pewne środowiska historyczne, poza dostrzeganiem tylko własnych krzywd, jest 

relatywizm. I tak w Polsce niektórzy usprawiedliwiają wspomniany mord na Żydach w Jedwabnem, bo przecież był 

to tylko rewanż za ich współpracę z okupantem sowieckim i działania na szkodę Polaków. Z kolei niektórzy 

historycy białoruscy wspominając o represjach wobec Polaków w ZSRR (np. operacja polska 1937-1938), dodają, 

że przecież także Białorusini byli prześladowani w Polsce jako mniejszość narodowa.  

Trzeba stwierdzić, że zanika też sztuka pisania recenzji, które mają głównie charakter informacyjny (głosy 

krytyczne, polemiki są traktowane jako atak osobisty na autora), natomiast bardzo rzadkie są przypadki krytycznej 

oceny publikacji ze względu na jej treść. 


