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Sekcja Rasowo-Ludoznawcza IDO w Komańczy

Badania Sekcji Rasowo-Ludoznawczej objęły Łemkowszczyznę w Beskidzie Niskim 
(Komańcza, Hańczowa, Nowa Wieś) i przyległe do niej, mieszane narodowościowo 
tereny Dołów Jasielsko-Sanockich (m.in. Nowotaniec, Besko, Czerteż, Haczów)1. 

1 Prócz opisanych niżej szczegółowo badań w Komańczy i wśród komańczan na Ukrainie odwiedzi-
liśmy także Nowotaniec i okolice (2011 r.) oraz Haczów i Hańczową (2013 r.). W odróżnieniu od Ko-
mańczy materiał pozostawiony przez SRV IDO z badań w tych miejscowościach obejmował także zdję-
cia, co znacznie ułatwiało naszą pracę, skoncentrowaną na przywoływaniu wspomnień. W Hańczowej 
trzy najstarsze mieszkanki, pamiętające niemieckie badania, rozpoznały wiele osób sfotografowanych 
przez komisję, w tym członków ich własnych rodzin. Rozmówczynie sugerowały, że wybór Hańczowej 
nastąpił w Uściu Gorlickim, gdzie Hańczową miał wskazać Niemcom wójt gminy jako postępową wieś, 
której mieszkańcy znani są ze swej gospodarności. Jedna z kobiet, urodzona w 1925 roku, pamięta, że 
badano ludzi w wieku powyżej 20. roku życia, pobierano i wkładano do kopert próbki włosów, spraw-
dzano zęby, mierzono rozstaw oczu. Choć hańczowianie – jak nam powiedziano – nie znali celu badań, 
rozmówczynie pamiętają, że poszukiwano niebieskookich blondynów. Nie dowiedzieliśmy się jednak, 
jaki los czekał tak wyselekcjonowane osoby. W ich pamięci pozostał obraz zgromadzonych koło szko-
ły mieszkańców wsi, których następnie pojedynczo wywoływano na badania. W zaimprowizowanym 
„kąciku” urzędowali lekarze, wśród nich kobieta, widziana wcześniej przez mieszkańców w cerkwi 
na służbie bożej. W okolicach Nowotańca odbyliśmy 10 rozmów w czterech sąsiednich miejscowoś-
ciach: samym Nowotańcu oraz Nagórzanach, Woli Sękowej i Nadolanach. Dotarliśmy tam z fotografią 
wykonaną przed miejscowym kościołem przez SRV IDO w 1940 roku. Na zbiorowym zdjęciu udało 
się rozpoznać dwie miejscowe osoby, lecz rozmówcy nie pamiętali żadnej innej aktywności Niemców 
w okolicy niż militarna i policyjna. W Haczowie z kolei udało się dotrzeć do osoby, która pamiętała 
przebieg badań SRV IDO. Miały się one odbywać przez dłuższy czas (nie jako jednorazowa akcja), 
obejmując ludzi o germańskich nazwiskach i odpowiedniej fizjonomii, a ich celem miało być potwier-
dzenie niemieckiej genealogii mieszkańców wsi, choć rozmówca zaznaczył, że były to ówczesne przy-
puszczenia, a nie oficjalnie ogłoszony mieszkańcom cel badań. Podkreślił, że badanych traktowano 
bardzo uprzejmie, pamiętał jednak, że młode blondynki bały się, że będą zabierane do Niemiec. Mówił 
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Prowadził je zespół antropologów z Referatu Etnologii. Przeprowadzono wówczas 
duże akcje pomiarów antropologicznych i badań medycznych. Badanie mieszkań-
ców między innymi Komańczy miało na celu poszukiwanie śladów niemieckości 
oraz przeprowadzenie spisu ras żyjących na terenie Generalnego Gubernatorstwa2. 
Prace komisji polegały na „mierzeniu ludzi i ich opisaniu”, badaniach lekarskich 
i psychotechnicznych, wypełnianiu ankiet socjologicznych3.

Referat Etnologii pracował w Komańczy jesienią 1942 roku, pozostawiając na-
stępującą dokumentację: ankiety antropologiczne, socjologiczne, psychologiczne, 
medyczno-rasowe, medyczne oraz obrysy czaszek4. Osobne listy zawierające nazwi-
ska (odręczna: 275 nazwisk i dwa maszynopisy: 71 i 249 nazwisk) stanowiły wykaz 
badanych. 

Przystępując do opracowania materiału, w pierwszej kolejności zajęliśmy się 
Komańczą5 – etnograficznie łemkowską wsią położoną w dolinie Osławy, na styku 
Bieszczadów i Beskidu Niskiego, której mieszkańcy – co ukazały już wydarzenia 
z lat 1918–1919 (Moklak 1997; Horbal 1997) – silnie identyfikowali się z narodem 
ukraińskim. Współcześnie miejscowość tę wciąż zamieszkuje wiele rodzin łemkow-
skich – zarówno tych, które uniknęły wysiedleń z lat 1944–19476, jak i tych, które 
powróciły do wsi po 1956 roku. 

Specyfika badań IDO w Komańczy, obejmujących osoby pomiędzy 20. a 60. ro-
kiem życia, wpływa na dzisiejsze prace badawcze dotyczące działalności hitlerow-
skiej komisji. Najmłodsze osoby, które były poddawane badaniom, miały bowiem 
w 2009 roku 87 lat, co oznacza, że mogliśmy dotrzeć już tylko do nielicznych. 
Podczas badań dysponowaliśmy dwoma typami ankiet: antropologicznymi i socjo-
logicznymi. Formularze ankiet antropologicznych, przygotowane i wypełniane po 
niemiecku, prócz danych medycznych zawierają metryczki identyfikacyjne bada-
nych: imię, nazwisko, data urodzenia (najczęściej jedynie rok), narodowość, język 
ojczysty, wyznanie, zawód, miejsce urodzenia i zamieszkania, obywatelstwo i liczba 

o wykonywaniu zdjęć, ale wspominał również o badaniach krwi i pomiarach „rysów twarzy”. Zdjęcia 
miały być robione w szkole, choć mówił też, że badania prowadzono w „okolicy urzędu gminy”. Wie-
dza wyniesiona z rozmów w tych miejscowościach pozwoliła na uogólnienia mogące prowadzić do 
uchwycenia zasadniczego celu niemieckiej aktywności. Badania nad pamięcią o działaniach SRV IDO 
nie są jeszcze zakończone.

2 Dokument bez nagłówka omawiający dokonania SRV i plany działalności na rok 1944. Maszyno-
pis ss. 10, bez daty i autora, A UJ IDO Box 01/01/14.

3 Sprawozdanie nr: 1 z prac i działalności sekcji antropologiczno-etnograficznej Instytutu wschodniego.
 /Sektion Rassen- u. Volkstumsforchung/ [za okres 1 I 1942 – 31 XII 1943]. Bałuk-Ulewiczowa 2004: 91.

4 Nazewnictwo nadane przez Archiwum IEiAK UJ.
5 Planowane są badania dotyczące innych miejscowości na Łemkowszczyźnie.
6 Po zakończeniu II wojny światowej, na mocy obowiązującej między Polską i ZSRR umowy o wy-

mianie ludności z 9 IX 1944 roku, w latach 1944–1946 obywateli polskich narodowości ukraińskiej (do 
których zaliczono również Łemków) wysiedlono na Ukrainę Radziecką. W ramach przeprowadzonej 
w 1947 roku akcji „Wisła” wywieziono pozostałych w Polsce Ukraińców (w tym Łemków) na zachodnie 
i północne ziemie Polski. O wysiedleniach w Komańczy i ich skutkach zob. dalej.
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dzieci, przy czym dokonywano tu dodatkowo podziału na synów i córki, zarówno 
żyjących, jak i zmarłych.

Ankiety socjologiczne, zachowane jednak w niewielkiej liczbie, przynoszą intere-
sujące dane dotyczące majątku mieszkańców Komańczy, zwłaszcza funkcjonowania 
gospodarstw rolnych, ich mechanizacji, specyfiki uprawy i hodowli, stanu własno-
ści. Wypełnione są po niemiecku, ale formularz jest dwujęzyczny (także po polsku). 
Trudno dziś dociec, w jaki sposób zbierano do nich dane (o czym będzie w dalszej 
części artykułu), gdyż nawet ocena stanu gospodarstwa i budynku mieszkalnego 
(we wszystkich dostępnych ankietach określone jako „dobre”) mogła się opierać 
bądź to na deklaracji samego właściciela, bądź na spostrzeżeniach komisji. Co do 
identyfikacji badanych osób, dodatkową wskazówką w odniesieniu do mężczyzn 
było pytanie o odbycie służby wojskowej ze wskazaniem armii i stopnia wojskowe-
go, w stosunku zaś do kobiet – o nazwisko panieńskie. Badaczy interesowały prócz 
tego odbyte podróże i znajomość języków obcych (co nie dziwi, biorąc pod uwagę 
skalę zagranicznej emigracji zarobkowej i reemigracji), wykształcenie, a nawet za-
interesowania (w tym wypadku nieodmiennie wpisywano „rolnictwo”). 

Pierwszym etapem naszych badań było własne – pod kątem pracy w terenie – 
uporządkowanie niemieckiej dokumentacji. Zaczęliśmy od zestawienia trzech list, 
sporządzanych odręcznie i maszynopisów, oraz obu rodzajów ankiet, odnotowując 
ewentualne rozbieżności. Jedna z list maszynopisowych, opatrzona datą 13 paź-
dziernika 1942 roku, zawiera 71 nazwisk osób między 20. a 50. rokiem życia i nie 
pokrywa się w całości z pozostałymi listami. Widnieją na niej także nazwiska osób, 
których dokumentacja nie zachowała się w zestawie ankiet, stąd opracowując włas-
ną tabelę, pominęliśmy te dane. Wśród wymienionych siedemdziesięciu, w większo-
ści ukraińskich, nazwisk znajduje się także kilka nazwisk polskich. 

Na obu listach maszynopisowych widnieje odręczne zaznaczenie (√) osób, które 
zgłosiły się na badania. Na liście, która składa się z trzech mniejszych zestawień 
i łącznie zawiera 249 nazwisk, są odręcznie naniesione daty: „15.X.42”, „16.X.42”, 
„17.X.1942”, „na dzień 18.X”, a także informacje po polsku: „brak /1”, „brak 30” 
przy końcu listy zawierającej 70 nazwisk. Wynika z tego, że dziennie badano lub 
zamierzano badać taką właśnie liczbę osób. Dopisywano także odręcznie kolejne 
nazwiska, można jednak sądzić, że robił to ktoś, kto władał językiem polskim, po-
nieważ nie popełnił błędów w pisowni nazwisk, w przeciwieństwie do listy odręcz-
nej, pisanej częściowo przez, jak można przypuszczać, Niemca – świadczą o tym 
charakterystyczne słowiańskie dyftongi, zapisane jako „sch”, „tsch”. Na liście tej 
poszczególne fragmenty są zapisane różnym charakterem pisma. Łącznie lista li-
czy 275 nazwisk wraz z numerami ankiet antropologicznych, numerami domów 
i widniejącą przy większości nazwisk literą „F”. Niekiedy nazwiska na listach były 
zapisywane z błędami lub w dwóch różnych wersjach, na przykład „Boiwka” (wy-
mawiane jest przez Ukraińców jako „Boiłka”) i „Bojuka”. Uzgadnianie poprawnej 
wersji wymagało weryfikacji z dokumentami z badań niemieckich, a często także 
odbywało się podczas wywiadów w Komańczy.
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W początkowym etapie badań (wyjazdy do Komańczy) nie dysponowaliśmy żad-
nymi zdjęciami, choć wiadomo było, że takowe były wykonywane7. Później, przed 
wyjazdem na Ukrainę, otrzymaliśmy plik fotografii, błędnie wcześniej klasyfiko-
wanych jako pochodzące z Podhala. Okazanie zdjęć żyjącym na Ukrainie dawnym 
mieszkańcom Komańczy nic jednak nie wniosło – nikogo oni nie rozpoznali, nie 
potrafili też określić, czy fotografie pochodzą z ich wsi.

Roboczą tabelę – listę badanych – skonstruowaliśmy alfabetycznie, grupując ob-
jęte badaniami osoby według nazwisk i tam, gdzie było to możliwe, starając się 
już na etapie analizy dokumentów wyodrębnić rodziny. Za potencjalne małżeństwo 
uznawaliśmy zbliżoną wiekiem parę o wspólnym nazwisku z identyczną liczbą dzie-
ci; rzadziej pomocny okazywał się numer domu, gdyż akurat te informacje – jak 
się wydaje – obciążone były licznymi błędami, sami zaś informatorzy najczęściej 
nie potrafili podać numeru, jaki nosił ich dom w 1942 roku. Metoda, choć nie-
idealna, okazała się bardzo pomocna podczas prowadzonych wywiadów, pozwala-
jąc szybko prześledzić genealogię i koligacje wielu osób. Tabelę konstruowaliśmy 
z myślą o starszych ludziach, którzy podczas rozmowy zapewne chcieliby sami na 
nią spojrzeć, tak więc uwypukliliśmy imię i nazwisko (uwzględniając oboczności 
niemieckiego zapisu słowiańskich nazwisk, skutkujące różnicami pomiędzy poszcze-
gólnymi dokumentami), rok urodzenia, liczbę dzieci. Ten zabieg pozwalał naszym 
informatorom łatwo odczytywać istotne dane – nie rozpraszały ich numery ankiet 
i inne zawarte w nich drugorzędne informacje. W każdej rozmowie zaczynaliśmy 
od imienia i nazwiska osoby figurującej na liście IDO (lub pytaliśmy o imiona rodzi-
ców, dziadków, krewnych rozmówcy, rok urodzenia czy liczbę dzieci danej osoby), 
później dopiero okazywaliśmy listę lub odpowiednią ankietę, co pozwoliło maksy-
malnie ograniczyć płynące z naszej strony sugestie. 

Właśnie liczba dzieci, zarówno żyjących jesienią 1942 roku, jak i zmarłych 
wcześniej, okazywała się często istotną wskazówką pozwalającą na identyfika-
cję zwłaszcza w przypadku występowania tego samego imienia i nazwiska u kil-
ku osób. Interesujące, że wielu naszych rozmówców potrafiło, w odniesieniu nie 
tylko do własnych przodków i krewnych, ale także sąsiadów, wymienić z imie-
nia dzieci, również te, które zmarły przed 1942 rokiem. Pomocne okazało się też 
miejsce urodzenia badanego, jeżeli – w kilku jedynie przypadkach – nie była to 
Komańcza. Określony w niemieckiej tabeli stan cywilny także okazywał się istotny, 
a w pamięci komańczan szczególnie utkwiły losy „panien z dzieckiem”. Kategorie 
takie, jak język ojczysty, narodowość czy zawód nie stanowiły dla nas w zasadzie 
żadnej wskazówki z uwagi na wyraźną dominację jednakowych wpisów (tylko 
w jednostkowych przypadkach podawano narodowość inną niż ukraińska, inny 
niż ukraiński język ojczysty, wyznanie inne niż greckokatolickie, a zawód inny 

7 Podczas prac komisji w Komańczy nie zebrano pełnego materiału zdjęciowego; celem jego uzu-
pełnienia wysłano później do Komańczy polskiego pracownika IDO, Adama Jarzębińskiego (Bałuk-
-Ulewiczowa 2004: 90).
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niż rolnik8). Urodzonych poza Komańczą było bardzo niewielu, co zdecydowanie 
ułatwiało ich identyfikację. Wskazane w niemieckiej ankiecie miejsce zamiesz-
kania – we wszystkich przypadkach była to Komańcza – potwierdza, że badania 
prowadzone były jedynie w tej wsi, a więc nie objęły okolicznych miejscowości ani 
ich mieszkańców. 

Dla naszych rozmówców znacznie ciekawsze niż antropologiczne okazywały się 
ankiety socjologiczne. Choć ankiety antropologiczne przez wzgląd na ujęte w nich 
personalia bliskich, rodziców, dziadków miały dla większości wartość sentymental-
ną, niemożność zrozumienia ich dalszych części, zawierających jedynie kodowane 
dane medyczne, wywoływała pewne rozczarowanie. Ankiety socjologiczne – prze-
ciwnie – odnosząc się do realnych przedmiotów i dóbr (stan gospodarstwa, dobytek 
itp.), wywoływały żywsze zainteresowanie. Rzecz jasna najbardziej wartościowe dla 
naszych rozmówców byłyby fotografie ich bliskich, nieznane i oglądane po latach, 
jako szczególnie wyrazisty nośnik przeszłości i medium pamięci. Niestety w obszer-
nym zbiorze fotografii nasi rozmówcy nie rozpoznali osób i miejsc z Komańczy.

Komańczanie w Komańczy

Komańcza jest dużą wsią położoną w powiecie sanockim, w województwie pod-
karpackim, siedzibą jednej z największych gmin w Polsce. Gminę tę zamieszkuje 
5139 osób, a w samej Komańczy jest blisko 300 numerów domów i mieszka tu 
880 osób9. W 1946 roku Komańczę opuściła znaczna część ludności, a w kwietniu 
następnego roku wyjechali z niej wszyscy mieszkańcy z wyjątkiem około 20 ro-
dzin zatrudnionych na kolei oraz miejscowych Polaków. Wysiedleńcy trafili przede 
wszystkim w okolice Pasłęka i Bartoszyc. Wielu z nich wróciło wraz z rodzinami po 
1956 roku, najczęściej zatrzymując się u mieszkających w Komańczy dalszych krew-
nych, by z czasem odzyskać dawne domy lub zbudować nowe. Obecnie Komańczę 
zamieszkują Łemkowie, którzy uniknęli wysiedlenia lub wrócili (nie zawsze były to 
osoby z Komańczy, niekiedy pochodzące z okolicznych wsi, np. z Jawornika), oraz 
Polacy – zarówno zakorzenieni tu od wielu pokoleń, jak i osadnicy oraz ich potom-
kowie. W wiosce funkcjonują dwie cerkwie – prawosławna i greckokatolicka – oraz 
kościół rzymskokatolicki10. 

8 Autor sporządzanego na potrzeby polskiego podziemia cytowanego już Sprawozdania... opatrzył 
uzyskaną z ankiet wiedzę dodatkowym komentarzem: „Ludzie podają się za Ukraińców, nie są jednak 
nacjonalistami. Zasadniczo nie posiadają stałego kierunku politycznego, są zupełnie biernymi” (Bałuk-
-Ulewiczowa 2004: 90). W odróżnieniu od wcześniejszych badań w Hańczowej dbano o autentyczność 
deklaracji, nie dopuszczając zewnętrznych nacisków, na przykład ze strony duchowieństwa.

9 http://www.podkarpackie.powiaty.cba.pl/sanocki.htm (dostęp: 15.03.2011).
10 Budynek cerkwi znajdującej się w górnej części wsi w 1961 roku został przez władze odebra-

ny grekokatolikom i otwarty ponownie w następnym roku jako cerkiew prawosławna. Wówczas kil-
kanaście rodzin komańczańskich przeszło na prawosławie; pozostała większość korzystała z kościoła 
rzymskokatolickiego do 1987 roku, kiedy to otwarto cerkiew greckokatolicką – jedyną świątynię tego 
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Badania w Komańczy rozpoczęliśmy w lutym 2009 roku. Kolejne pobyty nastą-
piły w maju i we wrześniu tego samego roku oraz w maju 2010 roku. Pierwsze 
kroki w celu rozpoznania możliwości prowadzenia badań, czyli odnalezienia osób 
(bądź ich potomków), których nazwiska figurowały na naszej liście, skierowaliśmy 
do miejscowego historyka amatora. Mimo że uzyskaliśmy od niego wiele błędnych 
informacji o ludziach, wymienionych na liście, wskazał nam kilka pierwszych osób, 
do których mieliśmy wkrótce trafić. Podobne wskazówki otrzymaliśmy od wójta 
gminy Komańcza, a także proboszcza parafii greckokatolickiej oraz proboszcza 
parafii prawosławnej w Komańczy. Jedną z kluczowych rozmówczyń i ekspertów 
w zakresie dziejów wsi i jej mieszkańców okazała się pewna mieszkanka, która nie-
mal o każdej rodzinie figurującej w spisach komisji IDO potrafiła coś powiedzieć, 
kierując nas do kolejnych rozmówców lub też wskazując kierunek wysiedlenia. Te 
ostatnie informacje były dla nas szczególnie pomocne podczas planowania poby-
tu na Ukrainie, ponieważ pozwoliły zawczasu zorientować się, jakiej liczby rodzin 
z Komańczy możemy tam poszukiwać i kogo z pewnością tam już nie odnajdziemy. 
Na Ukrainie mieliśmy się przekonać, że udzielając nam wskazówek, nasi informa-
torzy nie ustrzegli się błędów, co nie wpłynęło jednak na rezultaty poszukiwań, a to 
z kolei dzięki pomocy tamtejszych wysiedleńców. 

Co ciekawe, wielu rozmówców w Komańczy kierowało nas do osoby, która posia-
da w swoim gospodarstwie prywatne minimuzeum oraz pracownię haftu łemkow-
skiego i uchodzi za specjalistkę od historii Komańczy. Osoba ta nie wiedziała jednak 
nic o niemieckich badaniach z 1942 roku, choć w opinii komańczan jest strażnicz-
ką miejscowej pamięci, znaną także wśród turystów, którzy chętnie ją odwiedzają, 
chcąc dowiedzieć się czegoś o Łemkach w Komańczy.

W poruszaniu się po wsi pomogła nam także dobra znajomość lokalnej topogra-
fii i toponomastyki – okazało się, że mieszkańcy posługują się takimi nazwami po-
szczególnych części Komańczy, których próżno szukać na mapie. Te swoiste „dziel-
nice” są określane od kierunku przedwojennych migracji lub okresów powojennego 
osadnictwa i rozbudowy wsi. Tak więc szukając konkretnych osób, dowiadywaliśmy 
się, że mieszkają „na Francji”, „na ulicy Waszyngtona” lub koło „Wietnamu”11. Ko-
mańczanie kierowali nas też do domów znajdujących się w okolicy, gdzie mieszkała 
niegdyś liczna grupa rodzin o tym samym nazwisku („na Szariłce”), lub w stronę 
prowadzącą do sąsiednich wsi bądź dalszych miejscowości („przy drodze na Prełu-
ki”, „jak na Duszatyn”, „na Wisłok”, „na Jawornik”, „na Cisną”). Dzięki opanowaniu 
lokalnego nazewnictwa szybko orientowaliśmy się w kierunkach, a podczas rozmo-

obrządku, którą udało się wznieść jeszcze przed restytucją Ukraińskiego Kościoła Katolickiego (Cerkwi 
Greckokatolickiej) w Polsce w 1989 roku. Obecnie w Komańczy mieszkają także nieliczni Świadkowie 
Jehowy. Wstrząsem dla wsi i całej gminy był pożar starej cerkwi na wzgórzu we wrześniu 2006 roku. 
W październiku 2010 roku nastąpiło uroczyste poświęcenie świątyni odbudowanej wysiłkiem wielu 
osób i instytucji.

11 Osada pracowników tartaku powstała mniej więcej w okresie wojny w Wietnamie. Na zasadzie 
analogii z innym miejscem w Bieszczadach o identycznej „nazwie” (leśna droga k. Smereka) można 
przypuszczać, że tutaj także chodziło o swoisty symbol „krańca świata”. 
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wy z kolejną osobą zyskiwaliśmy aprobatę naszego opanowania przestrzeni i oswo-
jenia jej, co bardzo pomagało w zdobywaniu zaufania rozmówców. Przyczyniło 
się do tego także szybkie przyswojenie koligacji rodzinnych i nazwisk panieńskich 
wielu kobiet. Skądinąd informacje te byłyby przydatne do odtworzenia genealogii 
rodów komańczańskich przed wysiedleniami.

Wywiady prowadziliśmy w języku polskim, choć trafiliśmy do dwóch starszych 
osób, które narzuciły w rozmowie język ukraiński. Kilkakrotnie spotkaliśmy się z od-
mową, motywowaną niechęcią do poruszania tematu wojny. Mimo że na początku 
mocno akcentowaliśmy, który okres wojennych dziejów Komańczy nas interesuje, 
kilka osób nie wyraziło zgody na rozmowę, tłumacząc, że nie zamierzają opowia-
dać o swoich krewnych żyjących w tamtym czasie. Interpretujemy to jako łączenie 
przez te osoby całego okresu wojny z późniejszymi, dramatycznymi wydarzeniami 
i udziałem części mieszkańców wsi w działalności Ukraińskiej Powstańczej Armii12, 
do czego zresztą niewielu ich potomków nawiązuje. Dostrzegliśmy także, że jas-
ne wytłumaczenie rozmówcom, iż sprawa dotyczy niemieckich badań i wczesnego 
okresu wojny, wyraźnie przekonywało ich, że jest to temat, z którym mogą czuć 
się bezpiecznie i nasze badania nie są ingerencją w ich najtrudniejsze wspomnie-
nia z biografii własnej bądź bliskich osób, a nam pozwalało to przełamać barierę 
nieufności i niechęci. Nasi rozmówcy byli często pozytywnie zaskoczeni zaintere-
sowaniem losami ich rodzin i genealogią, dostrzegali, że przywrócenie zapomnia-
nego wątku wojennego może być istotne dla zbiorowej pamięci komańczan. Poza 
dwiema osobami nikt jednak nie zasugerował nam, aby pozostałych rodzin szukać 
na Ukrainie, nawet jeśli podczas pobytu na Tarnopolszczyźnie i Lwowszczyźnie do-
wiadywaliśmy się, że nasi informatorzy z Komańczy są spokrewnieni z rozmówcami 
z Ukrainy. Świadczy to o zaniku kontaktów rodzinnych, co potwierdzali później 
informatorzy z Ukrainy.

Badania prowadziliśmy przede wszystkim w Komańczy; konieczne okazały się 
jednak także wizyty w sąsiednich miejscowościach, takich jak Czystogarb, Rado-
szyce, Jawornik, Turzańsk, gdzie dziś mieszkają potomkowie osób poddawanych 
w Komańczy badaniom IDO. Przeprowadziliśmy łącznie 40 wywiadów, głównie 
z najstarszym pokoleniem (70–90 lat), choć zdarzali się także młodsi rozmówcy, 
jeśli najstarsi członkowie rodzin już nie żyli. Najstarsi spośród dzisiejszych miesz-
kańców Komańczy mieli w czasie badań komisji IDO od kilku do dwudziestukilku 
lat i dobrze pamiętają okres okupacji.

Często w rozmowach brali udział małżonkowie naszych informatorów; niejed-
nokrotnie okazywało się wówczas, że ich przodkowie także znaleźli się na listach 
komisji. Rozmówcy sięgali do rodzinnych albumów fotograficznych, prezentowali 
nam zdjęcia osób badanych, często przedwojenne i wojenne oraz z ostatnich lat 
życia. Przy weryfikacji danych zawartych w ankietach okazywało się niekiedy, 

12 Ukraińska Powstańcza Armia – powstałe w 1943 roku ukraińskie podziemie zbrojne, zmierza-
jące do utworzenia niepodległego państwa obejmującego wszystkie etnograficzne ziemie ukraińskie. 
Na terenie powojennej Polski UPA działała do 1947 roku.
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że Sekcja popełniała błędy w ich wypełnianiu. Najczęstsze pomyłki dotyczyły roku 
urodzenia, liczby dzieci czy zapisu nazwiska, z reguły jednak wszystkie dane się 
zgadzały. Ciekawym przykładem ewolucji zapisu było jedno z komańczańskich na-
zwisk, które inaczej zapisywała przedwojenna administracja, inaczej Niemcy w ken-
kartach, jeszcze inaczej Sekcja IDO, a później powojenne władze, które „stworzyły” 
aż trzy warianty tego nazwiska, w wyniku czego każdy z trójki rodzonych braci nosił 
inną jego wersję, co mogło sugerować, że należą do różnych rodzin. 

Pytanie o prace niemieckiej komisji wywoływało z reguły opowieść o obecności 
okupantów w Komańczy – o tym, jak ludność była przez nich traktowana, gdzie sta-
cjonowali i jak wyglądali – a także o werbowaniu młodzieży na przymusowe roboty 
do Niemiec (wraz z niesławną działalnością ówczesnego sołtysa Kałymuna, nazy-
wanego „policmanem”) i wcielaniu w szeregi Armii Czerwonej jesienią 1944 roku. 
Często do wspomnień tych dołączały także przeżycia związane z wysiedleniem na 
północ Polski i powrotem do Komańczy lub z uniknięciem wysiedlenia. Rzadziej 
rozmówcy odnosili się do współczesnego życia wsi, właściwie nie poruszali też kwe-
stii powojennego konfliktu o cerkiew, jednogłośnie natomiast ubolewając nad jej 
pożarem. Niekiedy wyraźnie wyczuwaliśmy niechęć do niektórych członków rodzi-
ny, o których pytaliśmy, więc nad wiedzą na temat ich losów bądź jej brakiem brały 
nieraz górę rodzinne animozje. 

Co znamienne, poza jednym z rozmówców nikt nie zapytał o materialną wartość 
ankiet antropologicznych czy socjologicznych dotyczących ich przodków lub ich go-
spodarstwa ani o to, czy dokumenty te mogą pomóc w odzyskaniu zagarniętego 
podczas wysiedleń mienia, przede wszystkim lasów.

Wśród osób, do których dotarliśmy, były trzy kobiety badane przez komisję. 
Z najstarszą z nich, ponadstuletnią, ze względu na stan jej zdrowia nie udało nam 
się porozmawiać. Druga z kobiet podczas badań miała dziewiętnaście lat, a więc 
o rok za mało, by figurować na liście, doskonale jednak pamięta ich przebieg. Być 
może pracownicy Sekcji zorientowali się, że popełnili błąd, i wycofali nazwisko tej 
osoby z listy oraz jej wyniki badań na ankiecie osobowej, jak również samą ankie-
tę, która nie zachowała się w zbiorze z Komańczy. Rozmówczyni ta stwierdziła, 
że badania, które trwały od jednego do dwóch tygodni, odbywały się za gospodą 
w okolicy dzisiejszego baru Eden. Asystował przy nich Ślązak, który tłumaczył na 
język polski. Nie fotografowano ludzi i nie pobierano krwi. Zapisywano mieszane 
rodziny, na podstawie badań werbowano także pracowników na przymusowe robo-
ty w Niemczech.

Trzecia z kobiet, która w 1942 roku miała 21 lat, pamięta badania, a jej dane 
znajdują się w dokumentacji. Zgodnie z jej słowami badania odbywały się jesienią 
1942 roku w żydowskiej karczmie, usytuowanej w pobliżu obecnego baru Eden. Ter-
min pamięta dokładnie, kilka miesięcy wcześniej urodziła bowiem bliźniaki. Pamięta 
również, że ludzie byli rozbierani, a w badaniach uczestniczył tłumacz, który tłu-
maczył na język polski polecenia lekarzy. Jej przyrodnia siostra, którą odnaleźliśmy 
na Ukrainie (wszelako niewskazana przez nią), młodsza o kilka lat, badań już nie 
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pamięta. W 1946 roku trafiła na Tarnopolszczyznę i od tego czasu, poza kilkoma 
wizytami, których od lat obie starsze panie nie mogły już z przyczyn zdrowotnych 
odbywać, ich kontakt ograniczał się do kartek z życzeniami wysyłanych na święta. 
Do naszej rozmówczyni w Komańczy wróciliśmy z pozdrowieniami od siostry i jej 
fotografią, którą wykonaliśmy na Ukrainie. Nasze badania przynosiły niekiedy boles-
ne dla naszych informatorów, a dla nas trudne i emocjonalnie nieobojętne sytuacje.

Pamięć o badaniach komisji IDO w Komańczy wśród potomków osób, które były 
im poddane, zachowała się w sposób niepełny i niespójny, zarezerwowana jest też 
wyłącznie dla starszego pokolenia. Młodsi w większości nie słyszeli o nich wcześ-
niej lub też ograniczali się do stwierdzenia, że ktoś z przodków wspominał o takim 
fakcie, ale ani oni nie dociekali, ani też nie opowiadano im szczegółów. Zasadniczo 
nasi rozmówcy zgodni byli co do terminu badań – jesień 1942 roku. Nie wiadomo 
jednak, w jaki sposób wzywano na badania. Jedna z osób stwierdziła, że ogłoszenia 
były rozwieszone po całej wsi. Nie było jednomyślności co do miejsca, w którym 
się odbywały – lokalizowano je w dawnej kooperatywie (ukraińskiej spółdzielni), 
karczmie żydowskiej, dawnej szkole lub w budynku za rzeką. Podobnie nie było 
zgody co do długości prac komisji (od dwóch tygodni do kilku miesięcy), wykony-
wania bądź niewykonywania fotografii badanym, przekazania ludności wyników 
badań, jak również wyjaśnienia ich celu czy podstaw do wzywania przed komisję 
(jeden z rozmówców sugerował, że kwalifikowano na podstawie kenkart, zabierano 
badanym konie, a po badaniach wybierano blondynów; inny twierdził, że kenkarty 
wyrabiano podczas badań). Tylko dwie osoby przyznały, że temat ten był często 
przywoływany w ich domu – jedna z nich pamięta z opowieści, że w trakcie badań, 
w całości odbywających się po polsku, wyodrębniano niepełnosprawnych, którzy 
następnie byli rozstrzeliwani. 

Często cel badań tłumaczono jako dowiedzenie niemieckich korzeni. Wydaje 
nam się, że osoby, które interpretują je jako badania nad niemieckimi korzeniami 
mieszkańców Komańczy lub przynależnością do rasy nordyckiej – a słyszeliśmy to 
kilkakrotnie – znają ten cel niemieckich badań antropologicznych z późniejszych 
nawarstwień, lektur, rozmów, wiedzy nabytej skądinąd i że nie jest to przekonanie, 
które pojawiło się w trakcie badań, a wątpliwe, by było ogłoszone oficjalnie wśród 
mieszkańców wsi. Inny rozmówca, który w chwili badań miał 10 lat, pamięta, że 
odbywały się one w prywatnym budynku za Urzędem Gminy, w którym znajdowały 
się parnie i kotły służące do odkażania ubrań, aby wyeliminować tyfus i czerwonkę. 
Podczas badań asystował lekarz nazwiskiem Czaplik, dawano ludności zastrzyki 
i maści przeciw płodności, ale był to przywilej tylko dla wybranych, choć jego zda-
niem badania służyły zapobieganiu płodności w ogóle. Dla wyłonionych czterech 
czy pięciu przedstawicieli rasy aryjskiej przewidziano lepsze prawa, dawano im le-
gitymacje. Rzekomo istniało dla nich określenie „szpic”.

Wielu mieszkańców Komańczy wspomina losy pewnej cygańskiej rodziny, która 
była poddawana badaniom – te jednak nie wykazały „krwi cygańskiej”, dlatego 
przetrwała ona okupację we wsi. Głową rodziny był kowal, który przyjął ukraińską 
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kenkartę13 i jako doskonały rzemieślnik pracował dla Niemców. Jego córka przyzna-
ła podczas wywiadu, że cała rodzina przechodziła badania, a jej matka wspominała, 
że wszyscy byli strzyżeni. Matka zakopywała produkty, które ojciec otrzymywał od 
Niemców (marmoladę, chleb, mydło), ponieważ obawiała się, że za ich przyjęcie 
może grozić wywózka do obozu koncentracyjnego. Ojca, który po przyjściu Rosjan 
do wsi pracował na kolei, próbowano zwerbować do UPA. Za brak zgody miała 
jemu i całej rodzinie grozić śmierć, jednocześnie nie chcieli oni jechać do Związku 
Radzieckiego, dlatego jeszcze przed akcją „Wisła” kowal uciekł do Zagórza, gdzie 
po dwóch czy trzech tygodniach dołączyła do niego rodzina i stamtąd wyjechali na 
ziemie zachodnie. Do Komańczy wrócili na początku lat 50.

Teściowa gospodarza, u którego mieszkaliśmy w Komańczy, zapamiętała bada-
nia. Podczas ich przebiegu miała 12 lat. Jak mówiła, w chwili gdy wezwano jej 
rodziców do budynku kooperatywy (późniejszy Dom Ludowy), pilnowała swojego 
rodzeństwa pod ich nieobecność i „czas bardzo się dłużył”. Sugerowała, że badania 
obejmowały 10 domów dziennie i wytypowani byli im poddawani przez dwa dni po 
dwie godziny. Badano kolor oczu i budowę ciała, mierzono szczęki, pobierano prób-
ki włosów, liczono zęby. Zdaniem rozmówczyni przyjeżdżali do wsi jacyś specjaliści, 
lekarze różnych specjalizacji, ale nie potrafiła określić ich narodowości. Spotkanie 
z lekarzami było trudne: „Mama była bardzo zdziwiona, pierwszy raz takie badania, 
trzeba było się rozebrać. To był szczególnie problem dla kobiet, ponieważ mierzyli 
piersi, badali włosy łonowe”. Niemcy dobrze traktowali badanych, mieli też otwar-
cie ogłosić, jaki jest cel badań. Po wsi chodził „policman”, który miał listę osób 
i wzywał na konkretny dzień i godzinę, a „kto był na tej liście, to musiał iść”. Inaczej 
– jak twierdzi – wypełniano ankiety socjologiczne. Gospodarz przychodził do sołty-
sa, podawał liczbę hektarów, inwentarza oraz ilość wyprodukowanego zboża, ziem-
niaków i mleka i na tej podstawie wyliczano kontyngent. Rozmówczyni sugerowała, 
że być może podobne dane zbierano od gospodarzy zgłaszających się na komicję le-
karską, „bo po domach nie chodzili”. Jej zdaniem sekcja szukająca „ludzi ze swojego 
rodowodu” udowodniła niemieckie korzenie dwóm rodzinom z Komańczy, którym 
miano zaproponować wyjazd na Śląsk do pracy w kopalni, co zwalniało z oddawa-
nia kontyngentu. Nie wyraziły one jednak zgody i musiały oddawać obowiązkowe 
dostawy na równi z pozostałymi mieszkańcami. Rozmówczyni podkreślała także, 
że badania miały wykazać, kto z mieszkańców posiada „krew włoską, turecką i ta-
tarską”, a po odbiór wyników po pół roku lub roku ludność miała się obowiązkowo 
zgłaszać do szkoły albo do sołtysa. Okazało się, że wyniki matki informatorki były 
nadzwyczaj dobre. Nad wynikami badań powszechnie dyskutowano we wsi. Roz-
mówczyni przyznaje jednak, że dzisiaj już się o tym w Komańczy nie mówi.

13 W 1942 roku władze niemieckie rozpoczęły wydawanie tzw. kart rozpoznawczych (Kennkarte) 
nieniemieckim mieszkańcom GG powyżej 15. roku życia. W zależności od narodowości różniły się one 
kolorem i – w przypadku ludności niepolskiej – oznaczeniem literowym: Żydzi (J) i Cyganie (Z) – karty 
koloru żółtego, Rosjanie (R), Ukraińcy (U), Białorusini (W), Gruzini (K) i górale (G) – koloru niebie-
skiego; Polacy mieli kenkarty koloru szarego. W kenkarcie umieszczano odcisk środkowego palca obu 
rąk (Szarota 1988: 34–35). 
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Komańczanie na Ukrainie

Mieszkańcy Komańczy trafili na radziecką Ukrainę w czerwcu 1946 roku. Podob-
nie jak inni wysiedleńcy mieli oni zajmować domostwa opuszczone przez Polaków 
wyjeżdżających do Polski. Rodziny wywiezione na wschodnią Ukrainę stanowiły 
niewielką liczbę wśród wszystkich tych, których zmuszono do opuszczenia Komań-
czy. Większość osób umieszczono w dwóch zachodnich obwodach USRR. Tam też 
się udaliśmy. 

Badania na Ukrainie rozpoczęliśmy w październiku 2009 roku kwerendą biblio-
teczną i archiwalną. Poszukiwania prowadziliśmy w Lwowskiej Bibliotece Nauko-
wej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy im. W. Stefanyka i jej oddziałach, Bibliotece 
Instytutu Narodoznawstwa NANU i w samym Instytucie, Bibliotece Narodowego 
Uniwersytetu Lwowskiego im. I. Franki, Katedrze Etnologii tegoż uniwersytetu, 
Lwowskiej Obwodowej Bibliotece Medycznej oraz Archiwum Państwowym Obwo-
du Lwowskiego. Podczas spotkań z kierownictwem i pracownikami tych placówek 
przekonaliśmy się, że temat badań IDO na Łemkowszczyźnie nie jest im znany, 
a wskazane instytucje nie dysponują materiałami, które mogą być istotne dla na-
szych badań. Kwerenda w katalogach bibliotecznych przyniosła jednak pewne tro-
py wskazujące na publikacje ukraińsko- i niemieckojęzyczne z zakresu antropologii 
fizycznej, wydawane podczas wojny w Niemczech (np. Jordan 1940; Jendyk 1949; 
Fischer 1941). Bezpośrednich odniesień do prac IDO jednak nie odnaleźliśmy.

W lutym 2010 roku udaliśmy się do obwodu tarnopolskiego, dokąd kierowa-
no nas jeszcze podczas badań w Komańczy. W pierwszej kolejności przybyliśmy do 
dwóch wsi, w których mieszkali komańczanie. Wiele informacji uzyskaliśmy od dzia-
łaczy Towarzystwa „Łemkiwszczyna”, którzy byli bardzo zainteresowani tematem 
naszych badań. Rekonesans w terenie pozwolił zorientować się, na jak dużym ob-
szarze są rozproszeni wysiedleńcy. Dotarliśmy do miejscowości: Drahaniwka, Sław-
ne, Horodyszcze, Chutory, Kozliw. W każdej z tych wsi spotkaliśmy się z jedną lub 
dwiema komańczańskimi rodzinami. Kierowano nas też w kolejne miejsca, dokąd 
mieliśmy dotrzeć dopiero w kolejnej fazie badań w sierpniu i wrześniu 2010 roku. 
Horodyszcze i Kozliw odwiedziliśmy raz jeszcze w sierpniu tego samego roku; kolejne 
spotkania odbyły się także w Tarnopolu. Szczególnie interesująca okazała się wizyta 
w miejscowości Mała Berezowycia, dokąd trafiło wielu przesiedleńców z Komańczy, 
którzy dopiero stamtąd kierowali się do obwodu lwowskiego. Z czasem jednak wieś 
opustoszała, tak więc podczas naszych badań dotarliśmy tylko do dwóch osób pocho-
dzących z Komańczy. Owocna okazała się nasza obecność na łemkowskim festiwalu 
„Dzwony Łemkiwszczyny”, odbywającym się co roku w miejscowości Monastyryska. 
Podczas imprezy informowano ze sceny o naszym pobycie i prowadzonych bada-
niach; w rezultacie zgłaszali się do nas wysiedleńcy z okolic Komańczy oraz młodsi 
„watrowicze”, którzy pamiętali, że ktoś z ich krewnych pochodził z tej właśnie wsi. 

Następnie udaliśmy się do Lwowa, gdzie uczestniczyliśmy w zebraniu lwowskie-
go oddziału Towarzystwa „Łemkiwszczyna”, podczas którego poruszona była także 
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kwestia naszych badań. Uczestniczący w zebraniu szefowie i działacze lokalnych 
oddziałów dostrzegli wagę tego przedsięwzięcia. Dzięki nim udało nam się uściślić, 
w jakich jeszcze miejscowościach w obwodzie lwowskim należy odszukać wysied-
leńców z Komańczy. Ostatni etap naszych działań rozpoczęliśmy od udziału w fe-
stiwalu kultury łemkowskiej w Nahirne pod Samborem (4–5 września 2010 roku). 
Po naszym ogłoszeniu pojawiły się pod sceną dwie osoby z miejscowości Biskowyczi 
– wysiedleńcy z Komańczy. Wieś Biskowyczi zamieszkana jest przez wysiedleńców 
z Polski, między innymi kilka rodzin z Komańczy. Z większością tych osób udało 
nam się spotkać. Końcową fazę badań stanowiła wizyta we wsi Wełyki Hlibowy-
czi, gdzie znaleźliśmy największą grupę osób pochodzących z Komańczy. Ogółem 
w obwodach lwowskim i tarnopolskim przeprowadziliśmy 30 wywiadów oraz kilka 
krótszych rozmów z wysiedleńcami z Komańczy lub ich potomkami. Większość tych 
spotkań miała charakter indywidualny, zdarzały się także rozmowy w grupach bądź 
też w trakcie wywiadu włączał się do ktoś z domowników lub sąsiad. 

Pamięć o samych badaniach rasowych prowadzonych w Komańczy w 1942 roku 
niemal nie przetrwała. Jedynie nieliczne osoby twierdziły, że pamiętają osobiście 
lub z opowiadań rodziców fakt wzywania mieszkańców na komisję lekarską („Było 
coś takiego...”) albo łączą cel tych badań z poszukiwaniem przez komisję niemie-
ckich korzeni lub „predyspozycji” do przynależności do rasy aryjskiej. Choć trudno 
stwierdzić, w jakim stopniu wspomnienia te wiążą się z samymi badaniami IDO, 
a w jakim z inną działalnością okupanta14. Jak już pisaliśmy wcześniej, od kilku 
osób usłyszeliśmy, że badania lekarskie były prowadzone w szkole, a ludność wsi 
otrzymywała zastrzyki. Wspominano także nazwiska lekarzy: Hrab (był w Komań-
czy jeszcze przed wojną) i Romaniuk, ale trudno orzekać o ich związkach z komisją 
IDO15. Jedna z rozmówczyń stwierdziła, że pamięta, jak rodzice gdzieś chodzili i od-
bywało się strzyżenie włosów, być może także fotografowanie. Z reguły jednak nasi 
rozmówcy łączyli wątek niemieckich badań rasowych z werbowaniem komańczan 
na przymusowe roboty w Niemczech bądź też wyrabianiem dla nich kenkart. 

W większości przypadków zadawane przez nas pytanie o badania uruchamiało 
opowieść o wojnie w ogóle i wypadkach, jakie wydarzyły się w Komańczy, oraz 
przede wszystkim o wysiedleniu. O losach poszczególnych członków rodziny i dal-
szych krewnych dowiadywaliśmy się dzięki odwołaniu do niemieckich ankiet i we-
ryfikowaniu danych widniejących w dokumentach na podstawie wiedzy rozmówcy. 
Śledziliśmy genealogie, które uzupełniały się z naszą wiedzą z Komańczy i niekiedy 
tworzyły ciąg pomocny w odtworzeniu związków rodzinnych komańczan w ogóle. 
Znacznym ułatwieniem w śledzeniu genealogii i identyfikacji osób o zbieżnych 

14 Podczas okupacji wielokrotnie przeprowadzano na wsiach akcje inwentaryzacyjne, których 
wyniki nie służyły jedynie statystyce. Przykładowo w 1940 roku kontyngent wyliczano na podstawie 
danych rejestracji gruntów (Landau 1962, T. 1: 610), a w 1943 roku w osobnych spisach inwentary-
zowano bydło, uprawy warzywne, konie itp. (Landau 1962, T. 2: 409, 413, 470). 1 marca 1943 roku 
przeprowadzono w GG spis powszechny (Landau 1962, T. 2: 228, 237).

15 Ich nazwiska nie figurują na listach osób współpracujących z IDO – por. Rybicka 2002: 165–173.
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imionach i nazwiskach figurujących na niemieckich listach było powszechne stoso-
wanie przez rozmówców formy po bat’kowi (ros. otczestwa). 

Nasi rozmówcy opowiadali o wysiedleniu i życiu na Ukrainie, wspominali też 
Komańczę, dzielili się wrażeniami z podróży (wielu odwiedziło swoją rodzinną wieś 
w ostatnich latach), kreślili perspektywy dla osób pochodzących z Łemkowszczyzny 
współcześnie i z nadzieją mówili o dzieciach, które wciąż chcą słuchać o losach 
Łemków.

Potomkowie komańczan na świecie

Po umieszczeniu ogłoszenia o prowadzonych badaniach na dwóch popularnych 
portalach łemkowskich o zasięgu międzynarodowym (lemko.org oraz lemky.com16) 
otrzymaliśmy wiele listów od potomków osób urodzonych w Komańczy, które po 
II wojnie światowej i wysiedleniach z lat 1944–1947 znalazły się na północy Polski, 
na Ukrainie, we Francji i Stanach Zjednoczonych. Są to potomkowie w drugim lub 
trzecim pokoleniu, którzy odwołując się do swoich komańczańskich korzeni, do-
starczają nam cennej wiedzy na temat dalszych losów komańczan, choć niewiele 
o samych badaniach IDO. Listy takie wciąż jeszcze napływają.

Wnioski

Badania dotyczące pamięci o pracy Sekcji IDO w Komańczy w 1942 roku, prowa-
dzone przez nas w dużym rozpięciu czasowym i przestrzennym, ujawniły wiele 
niezgodności i ukazały rozbieżne interpretacje, formułowane przez mieszkańców 
Komańczy i wysiedleńców z tej wsi żyjących na Ukrainie. Sposób naszej pracy zna-
cząco się różnił: o ile w Komańczy badania prowadziliśmy stacjonarnie, przez wiele 
tygodni, kilkakrotnie przyjeżdżając w to miejsce i niekiedy dwukrotnie odwiedza-
jąc naszych rozmówców, o tyle na Tarnopolszczyźnie i Lwowszczyźnie spotkania 
z wysiedleńcami miały charakter jednorazowy i incydentalny. W Komańczy byli-
śmy po pewnym czasie rozpoznawani w cerkwi, w sklepie, pod Urzędem Gminy, 
na Ukrainie zjawialiśmy się znienacka, by wkrótce po rozmowie zniknąć. Z uwagi 
na konieczność ciągłego przemieszczania się nie mieszkaliśmy dłużej w żadnej wsi. 
Mimo to obserwowaliśmy duże zaangażowanie Łemków w nasze badania, szyb-
kie organizowanie się i wzajemne informowanie o naszej wizycie. Łemkowie na 
Ukrainie, w znacznie większym stopniu niż w Komańczy, dostrzegali wagę badań 
dotyczących dziejów Łemków, co wiąże się, jak się wydaje, z dominującym w tamtej 

16 Było to możliwe dzięki uprzejmości i życzliwemu zainteresowaniu naszymi badaniami przez 
prowadzących te portale: Waltera Maksymowycza, mieszkającego w Miami, urodzonego w Lubinie pod 
Legnicą, potomka wysiedlonych Łemków, oraz Jarosława Tepłego, potomka dawnych mieszkańców 
Beska, mieszkającego w Żytomierzu.
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grupie dyskursem o przeszłości. Komańczanie na Ukrainie z większą uwagą pielęg-
nują wspomnienia o dawnej Łemkowszczyźnie niż żyjący współcześnie w Komań-
czy. Wielokrotnie obserwowaliśmy, że nasi rozmówcy byli niezwykle zainteresowani 
wszystkim, co przywoziliśmy z sobą z Komańczy – informacjami o współczesnej 
topografii, losach młodszych pokoleń mieszkańców, wieściach o pożarze i odbudo-
wie cerkwi „na Horbku”. Z wielką atencją odnosili się do ziemi ojców i dowodzili, że 
wszystko, co dotyczy pamięci o dawnej Łemkowszczyźnie, jest ważne nie tylko dla 
nich, ale także dla ich potomków. 

Stosunek do nas jako ludzi „stamtąd”, a więc z Polski, blisko związanych z waż-
nym dla nich miejscem, był w większości entuzjastyczny. Rozmówcy, a przede 
wszystkim działacze, traktowali naszą pracę z wielką uwagą, nie spotkaliśmy się 
z lekceważeniem badań czy kwestionowaniem wagi „odpominania” przeszłości 
Łemków z Komańczy. Nasz wysiłek postrzegali przede wszystkim jako istotny dla 
nich, istotniejszy nawet niż dla samych badań i naszej, badaczy, naukowej korzyści. 
Z tego względu badania na Ukrainie postrzegamy jako metodologicznie bardziej 
złożone, ale też ciekawsze niż w samej Komańczy. 

Wspólne dla obu obszarów badań było nagromadzenie przesłonięć w narracji 
o wojennej przeszłości Komańczy. Zarówno wśród dzisiejszych mieszkańców tej 
wsi, którzy powrócili z wysiedlenia w ramach akcji „Wisła”, jak i wysiedleńców na 
Ukrainie późniejsze niż prace komisji IDO, dramatyczne doświadczenia konfliktu 
polsko-ukraińskiego, działalności UPA, a w końcu przymusowego wysiedlenia na 
Ukrainę i ziemie północne Polski, zatarły pamięć o samej niemieckiej okupacji i to-
warzyszących jej wydarzeniach. Z reguły okres II wojny światowej był sprowadzony 
we wspomnieniach do strachu przed wywiezieniem na przymusowe roboty w Niem-
czech, konieczności oddawania kontyngentu i widma głodu, obawy przed ukraiń-
ską policją, która nie była łaskawa dla miejscowych Łemków, ale też możliwości 
pobierania nauki w języku ukraińskim, co zawsze było wartościowane pozytywnie 
przez naszych rozmówców. Wspomnienia czy wiedza następnego pokolenia o tym 
okresie wykazuje przemieszanie kilku wątków, które, naszym zdaniem, nakładają 
się na pamięć o pracach komisji IDO, ponieważ częściowo wiążą się z badaniami 
lekarskimi – rekrutacja na roboty do Niemiec, wyrabianie kenkart dla ludności, pro-
filaktyka chorób zakaźnych, jak tyfus i czerwonka. Przed wysłaniem przymusowych 
pracowników do Rzeszy poddawano ich badaniom (Madajczyk 1970: 642, 646), 
nasi rozmówcy nieraz jednak łączyli ten wątek z rezultatem badań bądź ich podsta-
wą. Zwalczanie chorób zakaźnych z kolei, zwłaszcza tyfusu plamistego, było ruty-
nową, masową praktyką władz okupacyjnych (np. Polubiec 1970: 277–278; Landau 
1962, T. 1: 696–697)17. Tak więc interferencja owych wątków i łączenie ich z osobną 
aktywnością na rzecz badań stricte rasowych może wskazywać, że okres okupacyj-
ny w pamięci Łemków, żyjących zarówno w Komańczy, jak i na Ukrainie, został 

17 W 1943 roku zarządzono coroczne obowiązkowe szczepienia przeciwko tyfusowi plamistemu 
dla całej ludności. Zob. Landau 1962, T. 2: 176.
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niejako skondensowany do kilku faktów i praktyk narzuconych przez okupanta, 
podczas gdy to, co nastąpiło po przejściu frontu, miało na zawsze odmienić ich losy 
i dlatego w pamięci członków tych społeczności zajmuje daleko ważniejsze miejsce, 
dystansując wcześniejsze wydarzenia („Za Niemca..., tak, za Niemca..., ale jak nas 
wysiedlali...!”). Co więcej, wielokrotne powroty na Łemkowszczyznę przedwysied-
leńczą – realne lub wyobrażeniowe – wiele rozmów z krajanami, lektury, wizyty 
na łemkowskich festiwalach, których treść przesycona jest dyrektywą snucia wspo-
mnień o przeszłości i koniecznością pamiętania w celu zachowania jednostkowej 
i zbiorowej tożsamości, spowodowały, że okres ten, wielokrotnie przepracowywany 
w pamięci komańczan, zdominował inne wspomnienia. Można także przypuszczać, 
że prace Sekcji IDO i ich skutki jako znacznie mniej dotkliwe dla poddawanych ba-
daniom ludzi zostały wyparte przez wydarzenia rzeczywiście dramatyczne. 

Osobną kwestią jest wpływ prowadzonych przez nas badań na odwiedzane 
miejscowości i samych rozmówców. Komańcza jako wieś badawczo atrakcyjna ze 
względu na ciągłe zamieszkiwanie tu Łemków oraz powroty licznej reprezentacji 
z północy Polski, często wybierana jest przez socjologów i etnologów. Do miejsco-
wości tej trafiają także liczne grupy studentów, przede wszystkim z ośrodka krakow-
skiego i katowickiego, ale także rzeszowskiego. Mieszkańców nie dziwią obcy we 
wsi – Komańcza stanowi cel dla turystów i posiada rozwijającą się bazę turystycz-
ną, chętnie odwiedzana jest także „po drodze” w Bieszczady. Wsie obwodu tarno-
polskiego i lwowskiego, do których przybyliśmy, prezentują się odmiennie. Wiele 
z nich jest położonych z dala od głównych szlaków komunikacyjnych. Podczas po-
ruszania się po interesującym nas terenie zauważyliśmy, że widok obcego budzi 
zaciekawienie i najwyraźniej nie jest codziennością w tamtych stronach. Wsie, do 
których dotarliśmy i w których mieszkają wysiedleńcy z Polski, nie były dotychczas 
terenem badań ani polskich18, ani ukraińskich badaczy. O ile mieszkańcy Komańczy 
są oswojeni z postacią badacza, o tyle dla komańczan na Ukrainie wizyta etnologa 
to wydarzenie wyjątkowe. Tym bardziej jeśli przyjeżdża do nich Polak, który mówi 
w ich języku (a nie tylko go rozumie), dysponuje dokumentami, na których wid-
nieją dane ich przodków, a współczesną Komańczę zna lepiej niż sami rozmówcy. 
Podczas omawiania zawartości ankiet dla kilku naszych rozmówców niezrozumiałe 
było zapisane przez komisję wyznanie ich przodków – greckokatolickie. Ponieważ 
sami w latach komunistycznych mogli być tylko prawosławnymi, często trwają przy 
tym wyznaniu do dziś. Niejednokrotnie wyrażali zdumienie, że ich rodzice byli za-
pisani jako grekokatolicy, skoro zawsze mówili im, że są prawosławni. Niekiedy sły-

18 Mirosław Pecuch, jedyny etnolog z Polski, który prowadził badania terenowe wśród ukraińskich 
Łemków, koncentrował się na miejscowościach wschodniej i południowej Ukrainy, a w zachodniej do-
tarł do miasteczek w obwodzie tarnopolskim i lwowskim (m.in. Czortków, Monastyryska, Pustomyty), 
które nie znalazły się z kolei na naszej mapie badawczej. Por. Pecuch 2009: 12–15. Znacznie węziej 
zakrojone, ale też bardziej stacjonarne były badania Jacka Nowaka we wsi Kukilnyki, w obwodzie 
iwano-frankowskim, podczas których autor skupiał się na kwestii zaangażowania w praktyki religijne 
i sposobach radzenia sobie ze spadkiem po komunizmie (por. Nowak 2003: 210–225). 
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szeliśmy także oburzenie, że w ankietach tkwi poważny błąd, bo przecież wszyscy 
mieszkańcy Komańczy przed wysiedleniem byli wyznania prawosławnego. Sytuacja 
taka była trudna dla nas metodologicznie, ale postanowiliśmy nie eksponować róż-
nicy między obu wyznaniami i nie pouczać rozmówców, „jak było naprawdę”. Rzecz 
jasna, mylili się oni19, ale przyczyna tego być może tkwi w stosowanej przez ich 
rodziców strategii ochrony dzieci i zminimalizowania szykan, które i tak groziły wy-
siedleńcom w pierwszych latach pobytu na radzieckiej Ukrainie. Ponieważ w ZSRR 
Cerkiew greckokatolicka nie mogła istnieć legalnie, przekazanie dzieciom wspo-
mnień o prawdziwym wyznaniu w Komańczy mogłoby narazić je na dyskryminację.

Biorąc pod uwagę powyższe kwestie, jak również to, że nasi rozmówcy komuni-
kowali się z sobą, jedni prowadzili nas do drugich, z pewnością po naszej wizycie 
jej cel i przebieg był dyskutowany, przynajmniej tam, gdzie komańczanie mieszkają 
w większej grupie. W Komańczy badania nie wywołały takiego rezonansu, ale ze 
względu na oryginalność tematu badawczego – nie byliśmy po prostu kolejnymi 
badaczami zainteresowanymi kwestią religii czy tożsamości narodowej – oraz fakt, 
że przywozimy naszym rozmówcom informacje o ich przodkach i dotyczące ich do-
kumenty, nie pozostały, jak się wydaje, niezauważone. 

Interesujące jest, jak nasze badania wpłyną na kolejne przedsięwzięcia badaw-
cze, które będą podejmowane zarówno w Komańczy, jak i wśród komańczan na 
Ukrainie.

19 Przed II wojną światową w Komańczy nie istniała parafia prawosławna, nie było też prawosław-
nych wiernych.


