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Ocena badań antropologicznych, medycznych i psychologicznych 
prowadzonych przez IDO na Podhalu, Łemkowszczyźnie 
i innych terenach Polski

1.1.  Założenia i cele badań IDO w świetle analizy planów, sprawozdań, dokumentacji 
i prób opracowania badań

Cele badań, odczytane ze wspomnianych dokumentów, to: po pierwsze (lecz bynaj-
mniej nie najważniejsze) – określenie problematyki i metodologii badań (sformuło-
wano je prawidłowo, nawet patrząc z perspektywy współczesnej nauki), a po drugie 
(cel nieco zakamuflowany) – ocena wartościująca podbitej ludności. Anton Plügel 
w planie zadań dla Sekcji Rasowo-Ludoznawczej sporządzonym w lutym 1941 roku 
pisze między innymi: „Naszkicowany powyżej zakres badań rasoznawczych1 i lu-
doznawczych ma istotne znaczenie dla życia narodu”2. Oczywiście (tu komentarz 
własny – K.K.) dla narodu niemieckiego. I dalej: „Trwałe utrzymanie panowania 
Rzeszy nad Wschodem wymaga dokładnego zbadania istoty ras i narodów, z któ-
rymi mamy do czynienia (...). Ta służba dla życia narodu jest właściwym testem 
i miarą wartości nauk raso- i ludoznawczych”3. Pod tymi eufemizmami kryje się 
oblicze tragicznego dla ludów i państw Europy rasizmu nazistów, uzasadniającego 
„naukowo” eksterminację.

1 Termin „rasoznawstwo” w sensie rasizmu, rozumianego jako wartościowanie ras, w naukowym 
piśmiennictwie antropologicznym ani w okresie międzywojennym, ani po II wojnie światowej nie 
istniał. Mówiło się o: geografii ras (tak nazywano wykłady na temat różnic międzypopulacyjnych), 
antropogeografii, zróżnicowaniu fizycznym ludzkości.

2 Stellenplan für eine Anthropologische Sektion, 25.2.41. A. Plügel. Maszynopis ss. 3. A UJ „Stare 
IDO”, Box 40 (brak paginacji).

3 Tamże.
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Dalej znajdujemy uzasadnienie prac IDO: 

(...) ludy wschodnie właściwie nie wykonały żadnych prac wstępnych [podk. K.K.], 
które mogły być dla nas przydatne. Aż do ustanowienia panowania Rzeszy Wschód był 
właściwie niedostępny dla nauki niemieckiej. Dlatego rasoznawstwo i ludoznawstwo mu-
szą zaczynać pracę od podstaw. To jest właściwe zadanie prac Instytutu Niemieckiego na 
Wschodzie4.

Ostatni przytoczony fragment świadczy albo o braku wiedzy, albo o celowym 
niedostrzeganiu, obniżaniu znaczenia lub wręcz negowaniu osiągnięć polskiej an-
tropologii. Nierozstrzygnięte pozostają pytania: Czy to niewiedza? Czy świadome 
pomijanie polskich badań z końca XIX wieku i czterech pierwszych dziesięcioleci 
wieku XX? Przypomnijmy tu przykładowo badania antropologiczne Józefa Majera 
i Izydora Kopernickiego nad ludnością Polski Południowej, w tym badania góral-
szczyzny (Majer, Kopernicki 1876, 1885) czy też badania prowadzone w roku 1910 
przez Marię i Adama Wrzosków na Ziemi Limanowskiej (Wrzosek, Wrzosek 1914). 

Anton Plügel w lutym 1941 roku, w publikacji Sytuacja rasowa na przedpolu nie-
mieckiego wschodu wykazuje się znakomitą znajomością polskiej szkoły taksonomii 
człowieka (Plügel 1941a).

Charakterystyczne jest, że w zachowanych materiałach IDO znajdujemy, w for-
mie maszynopisów, tłumaczone na język niemiecki publikacje polskich antropolo-
gów dotyczące materiałów kopalnych (paleoantropologii). Mowa tu o bardzo sta-
rannie tłumaczonej na niemiecki pracy Bolesława Rosińskiego oraz publikacjach 
Stanisława Żejmo-Żejmisa i Ludomira Sedlaczka-Komorowskiego (Rosiński 1924–
19255; Żejmo-Żejmis 1938; Sedlaczek-Komorowski 1935). W zachowanych mate-
riałach IDO jedyną tłumaczoną na język niemiecki pracą dotyczącą antropologii nie-
historycznej jest publikacja metodologiczna. Stanowi ją fragment książki Człowiek 
w czasie i przestrzeni Jana Czekanowskiego, dotyczący typów antropologicznych. 
Ten sam dokument wymienia Walerego Eljasza i Juliusza Zborowskiego, autorów 
przewodników po Polsce Południowej z przełomu XIX i XX wieku.

Dodajmy, że wspomniani powyżej polscy antropolodzy, i nie tylko oni, wiele pub-
likacji ogłaszali w językach: niemieckim, francuskim i rosyjskim. Nauka polska była 
szeroko znana w Niemczech. Dodam od siebie, dla przykładu, że na przełomie lat 
50. i 60. rozmawiałem z profesor Ilse Schwidecki – niemiecką antropolog, po woj-
nie kierującą placówką antropologiczną w Meinz, która w latach 30., jako uczona 
niemiecka o światowej renomie, uczyła się języka polskiego i nieźle nim władała. 
Uczyła się, by czytać prace polskich antropologów. Ich publikacje znał też światowej 
sławy antropolog Egon von Eiksted; poza tym prace naszych uczonych były cyto-
wane w powszechnie znanym na świecie podręczniku szwajcarskiego antropologa 

4 Arbeitsbericht des Referats Ethnologie, Krakau, den 14.Oktober 1941. A. Plügel, Maszynopis, ANK, 
Zespół akt nr 545, sygn. IfDO 21: 1449–1455.

5 Na publikację B. Rosińskiego Studia nad czaszkami neolitycznymi znalezionymi w Polsce. „Wia-
domości Archeologiczne” t. 9, z. 1–2, składają się dwa studia: Czaszki neolityczne z Bilcza Złotego, 
s. 29–40, oraz Czaszki neolityczne ze Złotej, powiat sandomierski, s. 41–49. 
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Rudolfa Martina. Na tym podręczniku (publikacja w roku 1914 i 1928), jak wynika 
ze schematów pomiarowych stosowanych przez IDO do badań antropologicznych 
na terenie Europy Wschodniej, opierają się ich karty pomiarowe.

I wreszcie, co może najważniejsze, w dokumentacji IDO nie spotyka się chociaż-
by wzmianki o polskich badaniach antropologicznych ziem Południowo-Zachodniej 
Polski, ówczesnego powiatu pszczyńskiego, rybnickiego, katowickiego, Tarnowskich 
Gór, podjętych z inspiracji i prowadzonych przez profesora Kazimierza Stołyhwę. 
Prace terenowe obejmujące pomiary ludności, prowadzone w latach 1934–1939 (do-
kończone w powiecie rybnickim w roku 1956), objęły kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Mo-
nografia powiatu pszczyńskiego ukazała się w roku 1938 (Stołyhwo 1938). Rozmach 
badań i ich zakres terytorialny przewyższały wszelkie ówczesne badania światowe.

Czy powinno się w tym miejscu pisać o osiągnięciach polskich antropologów 
i etnografów? Raczej tak! Nasuwają się wówczas stawiane wcześniej pytania: Czego 
Niemcy nie wiedzieli czy też nie chcieli wiedzieć o polskich publikacjach? Czy nie 
chcieli dostrzec roli polskiej nauki? W świetle dostępnych materiałów te pytania 
pozostaną zapewne bez odpowiedzi6.

Z dokumentu Plügla (1941) wynika pośrednio, że on sam lub jego mocodawcy 
znali koncepcję etnogenetyczną Gustafa Kossinny7.

Jak piszą Piotr Kaczanowski i Janusz Krzysztof Kozłowski: „(...) inni natomiast, 
jak Gustaf Kossinna, przypisywali dominującą rolę kultur pre- i protohistorycznych 
północnej Europy, upatrując w twórcach tych kultur przedstawicieli ludów indo-
germańskich” . W innym miejscu autorzy stwierdzają: „Teoria neoautochtoniczna 
(...) została sformułowana po I wojnie światowej. Jej powstanie było niewątpliwie 
inspirowane teoriami archeologów, wywodzących się ze szkoły Gustafa Kossinny – 
twórcy metody etnicznej w archeologii, zakładającej identyfikację kultur archeolo-
gicznych z określonymi ludami”(Kaczanowski, Kozłowski 1998: 14, 344).

W świetle przytoczonych cytatów jasne staje się zainteresowanie niemieckich ba-
daczy opracowaniami polskich antropologów, dotyczącymi szkieletów z minionych 
epok. Można je traktować jako poszukiwanie argumentów na rzecz „niemieckości” 
ziem Europy Wschodniej8.

6 W Sprawozdaniu z dnia 7 VII 1943 roku Erhard Riemann – następca Antona Plügla, pisze między 
innymi: „Jako że odrzucam kompilacje wyników badań polskich z powodów politycznych i naukowych, 
a ludoznawstwo jest nauką, która swój materiał bierze tylko z terenu i ludu, uznałem za konieczność 
jako podstawę pracy sekcji zebranie dużej ilości danych”. Arbeitsbericht der Sektion Rassen- und Volks-
tumsforschung, Krakau, den 7.7.1943. E. Riemann, Maszynopis, A UJ, IDO SRV, Box 01/01/09.

7 Stellenplan für eine Anthropologische Sektion, 25.2.41. A. Plügel, Maszynopis ss. 3, A UJ „Stare 
IDO”, Box 40 (brak paginacji).

8 Niniejszy tekst nie jest tekstem polemicznym, niemniej jednak należy przypomnieć, że badania 
antropologiczne Śląska, lub inaczej określając, ludności Polski Południowo-Zachodniej, podjęte i pro-
wadzone przez K. Stołyhwę, były odporem na koncepcję Gustafa Kossinny, prezentowaną przez jego 
nazistowskich uczniów, negujących polskość tych ziem. Jako że należę do ostatnich, którzy rozmawia-
li z prof. Kazimierzem Stołyhwą i innymi uczestnikami badań na Śląsku, zamieszczam krotką infor-
mację o okupacyjnych losach zgromadzonych wówczas 40 000 kart pomiarowych. Karty znajdowały 
się w Zakładzie Antropologii UJ. Na początku okupacji, jeszcze przed uwięzieniem prof. K. Stołyhwy 
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1.2.  Ocena wartości antropologicznej i medycznej dokumentacji naukowej zebranej 
pod auspicjami IDO

By ocenić jakość zgromadzonych danych antropologicznych wówczas, gdy nie było 
się świadkiem dokonywania pomiarów i obserwacji, należy opierając się na zacho-
wanych dokumentach stwierdzić, kto prowadził badania i czy posiadał odpowied-
nie umiejętności do dokonywania tych pomiarów i obserwacji. Drugim sposobem 
pośredniej weryfikacji jakości zgromadzonych danych jest przeprowadzenie analizy 
dokumentacji i na jej podstawie wnioskowanie o poprawności zbierania danych.

Plügel wymienia przeszkolonych do robienia pomiarów i zbierania obserwacji 
polskich studentów medycyny oraz inne osoby (Polaków), w tym z tytułami nauko-
wymi doktora, do których należał obowiązek opracowywania statystycznego zebra-
nych danych. Nadto zbieraniem danych świadczących o zdrowiu, a także danych do-
tyczących dziedziczenia chorób o podłożu genetycznym kierował doktor medycyny.

Przeszkolenie w dokonywaniu pomiarów antropometrycznych studentów medy-
cyny, którzy, co należy podkreślić, w okresie międzywojennym słuchali wykładów 
z antropologii na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, wymagało 
czasu, od kilku dni do najwyżej kilku tygodni.

Zapis w kartach pomiarowych jednoznacznie wskazuje, że badacze posługiwali 
się zunifikowanymi skalami barwy oczu (16-stopniowa skala Martina)9 i niezależ-
nie od wykorzystywania skali uzupełniali niekiedy opis słownie, na przykład okre-
ślając barwę oczu jako 8, opisywali te oczy jako piwnozielone, co oczywiście było 
postępowaniem prawidłowym10.

Podstawą określenia barwy włosów była skala Fischera-Salera. Od badanych po-
bierano próbki włosów, które się zachowały, przy czym w materiałach IDO nie znaj-
dujemy śladu opracowania ich morfologii. Obecnie, po upływie czasu, ich wartość 
naukowa ze względu na zmiany pigmentu jest znikoma, a współczesna antropolo-
gia nie analizuje morfologii przekroju włosa. Jest to swoisty dowód na zbieranie da-
nych rasistowskich. Morfologia włosa, jego przekrój, jak również stopień skręcenia 
różnicują odmiany człowieka. Co prawda zmienność tej cechy w obrębie białej od-
miany człowieka jest międzypopulacyjnie niejednokrotnie mniejsza niż zmienność 
międzyosobnicza, ale gromadzenie tych danych świadczy o rasistowskim spojrzeniu 
i celu badaczy.

w Sachsenhausen, karty pomiarowe, przykryte słomą czy sianem (wspomnienia świadków są rozbież-
ne), zostały przewiezione drabiniastym wozem do rodzinnego domu Profesora w Przegorzałach i tam 
przetrwały okupację. Zdumiewające, że Niemcy, może inni niż ci związani z IDO, nie szukali tych „anty-
niemieckich danych” i że z powodu prowadzenia badań na Śląsku Profesor nie miał w Sachsenhausen 
dodatkowych, jeszcze tragiczniejszych przeżyć.

9 W jednej z miejscowości, w oparciu o ośmiostopniową skalę Martina-Fischera.
10 Ciekawy jest fakt świadczący o dokładności zbierania obserwacji, że w kilkunastu przypadkach 

odnotowywano drobne różnice pigmentacji między prawym a lewym okiem. Stosowano wówczas za-
pis: np. barwa oka prawego 14, lewego 15. Wówczas gdy barwa oczu badanego nie pokrywała się 
dokładnie z barwą oczu na skali, podawano równocześnie dwa numery skali, np. 4/5.
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Do celów badawczych, jak sądzę, a nie do celów identyfikacyjnych, pobiera-
no odbitki daktyloskopijne palców i całych dłoni. Odbitki te robiono prawidłowo, 
z uwzględnieniem bocznych części opuszków palców, a także samych dłoni. Skany 
tych odbitek są obecnie nieczytelne lub prawie nieczytelne. Może to być wynikiem 
złego doboru farby daktyloskopijnej lub złej jakości papieru, na którym odbijano 
dermatoglify. Nieczytelność może także wynikać z obu przyczyn łącznie (rozmaza-
nie się farby) i obecnie odczytanie linii papilarnych jest niemożliwe.

Opracowując dane metryczne i obliczone w oparciu o pomiary bezpośrednie 
wskaźniki, nie stwierdziłem licznych błędów pomiarowych lub ich zapisów. To oczy-
wiście tylko pośrednie wskazanie na poprawność dokonywanych pomiarów.

Badacze wykonywali fotografie mierzonych osób. Jak wynika z dotychczas ana-
lizowanych materiałów, dokumentacja ta nie zachowała się w całości, przykładowo 
z Witowa w materiałach IDO znajdujemy jedynie kilkanaście fotografii mierzonych 
tam mieszkańców. W założeniach były to klasyczne, zgodne z metodologią doku-
mentacji antropologicznej fotografie ustawienia głowy. Podstawowymi zdjęciami 
są: fotografia en face oraz profil twarzy. Niemcy wykonywali również, przydatne do 
oceny morfologii twarzy, fotografie en trois quarts. Niestety, ustawienie głowy w cza-
sie wykonywania fotografii nie zawsze jednak odpowiada ustalonym naukowo za-
sadom, to znaczy niekiedy twarz nie jest ustawiona w tzw. poziomej frankfurckiej11.

Drobne odchylenia od wspomnianego ustawienia twarzy nie przeszkadzają 
w prawidłowym opisie morfologii. Z jednym zastrzeżeniem – mianowicie mimo do-
strzeganej staranności wykonywania dokumentacji fotograficznej, na fotografiach 
małych dzieci widzimy liczne odchylenia od poziomej frankfurckiej.

Dokumentacja fotograficzna jest, mimo wszystko, dokumentacją wartościową, 
niestety nie zawsze kompletną. Prócz zdjęć o charakterze „portretowym” znajdu-
jemy liczne zdjęcia grupowe, na przykład rodzinne, mające większe znaczenie dla 
badań etnografa niż antropologa.

Trzeba tu wspomnieć o jeszcze innym ujęciu (projekcji) twarzy. Otóż fotografo-
wano od dołu dziurki nosa. Można się w tych zdjęciach doszukać jakiegoś nieroz-
szyfrowanego podtekstu badań rasoznawczych i genetycznych.

Wśród zachowanych fotografii obecne są ponadto zdjęcia dłoni w układzie: dłoń 
płasko leżąca częścią brzuszną, a ujęcie fotograficzne od jej strony grzbietowej. Cel 
wykonywania takich fotografii jest prawdopodobnie związany z badaniami gene-
tycznymi12.

11 Pozioma frankfurcka to takie ustawienie twarzy, gdy przez dolną krawędź otworu słuchowego 
i dolną krawędź oczodołu przebiega płaszczyzna równoległa do podłogi. Zapobiega to unoszeniu lub 
opuszczaniu twarzy. W takim ustawieniu głowy można precyzyjnie określić ewentualny prognatyzm, 
wydatność i stopień wydatności bródki, wydatność nosa, a także w ujęciu en face ustawienie szpary 
ocznej, wydatność jarzm itd.

12 Pomiar długości i szerokości dłoni zapewne był planowany, ponieważ znajduje się taka 
(niewypełniana) rubryka w schemacie pomiarowym, który sygnowany jest podpisem: „Institut für 
Deutsche Ostarbeit. Krakau – Anthropologisches Erhebungsblatt”. Tę kartę pomiarową podpisał dr Plü-
gel. Pomiary według tego schematu wykonywano w Komańczy. 
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Na fotografiach widoczne są różnice w długości palców. Wiadomo, że zawsze 
najdłuższy jest palec III, różnice natomiast występują przy porównaniu długości 
palca II i palca IV. Istnieją trzy możliwości: palec II = IV, palec II > IV i palec II < IV. 
Te proporcje zazwyczaj się opisuje, mają one bowiem znaczenie w śledzeniu proce-
su dziedziczenia.

Można z bardzo dużą odpowiedzialnością stwierdzić, że zgromadzone dane an-
tropometryczne są danymi o pełnej wartości naukowej i jako takie mogą i powinny 
być opracowane. Należy jednak w tym miejscu odróżnić wartość zebranego mate-
riału badawczego od jego interpretacji.

Otóż zarówno antropologia, jak i „naukowy rasizm” w zasadzie mierzą i opi-
sują te same cechy. I „naukowy rasizm”, i antropologia fizyczna (w tym wypadku 
powiedzielibyśmy etniczna) dokonują takich samych charakterystyk statystycznych 
zgromadzonych danych. W czym tkwi różnica? Antropologia stwierdza fakty, opi-
sując przykładowo daną grupę ludzi jako jaśniej lub ciemniej pigmentowaną niż 
inna grupa czy też mającą różne od sąsiedniej grupy proporcje głowy lub twarzy. 
Relacjonuje fakty. Oczywiście antropolog widzi i stwierdza różnice międzyodmia-
nowe, międzypopulacyjne, między mieszkańcami gór i nizin oraz tłumaczy różną 
morfologię wpływem środowiska, na przykład duży nos górali o dużych otworach 
wlotowych stanowi przystosowanie do rozrzedzonego powietrza na dużych wyso-
kościach. Można powiedzieć, że Abisyńczycy, mieszkańcy wyżyn Kenii, Atlasu, Alp, 
Karpat, Kaukazu, Gór Skalistych, Andów i innych terenów górskich są lepiej przy-
stosowani niż mieszkańcy nizin. Nie jest to wartościowanie, lecz zrozumienie adap-
tacji wielo-, wielopokoleniowej, trwającej tysiąclecia adaptacji do specyficznych wa-
runków bytowania. Antropolog nie stwierdza więc, że taki a taki nos przypisany jest 
jakiejś określonej (lepszej lub gorszej) tej czy innej rasie, typowi rasowemu, elemen-
towi rasowemu danej grupy ludzkiej.

„Naukowy rasizm” czyni w swoich opracowaniach to samo, lecz z jedną, niezwy-
kle istotną różnicą – mianowicie poszczególne cechy wartościuje. Tak było od wie-
ków, od kiedy istniał rasizm – przypisywano pewnym cechom właściwości dodatnie, 
włączając ludzi o danej cesze lub zespole cech do grupy „nadludzi” (Übermensch) 
lub przeciwnie, decydując o ich przynależności do – i tu ulubiony termin rasistów 
– „podludzi” (Untermensch). Dodatkowo „naukowy rasizm” łączy cechy morfofizjo-
logiczne z uduchowieniem i zdolnościami, oczywiście niższymi niż prezentują i do 
których są zdolni twórcy „naukowego rasizmu”13. I jeszcze jedna uwaga: antropo-
logia na ogół bada i opisuje jakieś subpopulacje, grupy ludzi, i ich opis uważa za 
obiektywnie charakteryzujący badanych. Nauka ta rzadko bada przypadki indywi-
dualne – najczęściej dotyczy to materiałów kopalnych. „Naukowy rasizm” natomiast 
przypisywał jednego człowieka, często na podstawie jakiejś dowolnie wybranej ce-

13 Przykładowo A. Plügel w cytowanej już pracy Sytuacja rasowa..., opisując poprawnie pod 
względem morfologicznym typ wschodnio-bałtycki, dodaje: „Tej grubokościstej i prymitywnej budowie 
ciała odpowiada raczej równie prymitywny duch. Stępiona wrażliwość i grubiańskość, z którą spo-
tykamy się wśród polskiej ludności na każdym kroku”.
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chy, do tej lub innej kategorii ludzi lub też jego stwierdzoną ułomność fizyczną albo 
psychiczną uważał za podstawę do eksterminacji. „Naukowy rasizm” był między 
innymi podstawą zbrodniczych form eugeniki (sterylizacja, ludobójstwo).

Co ciekawe, w antropologicznych kartach pomiarowych, gdzie równocześnie 
notowano cechy antroposkopijne, nie sposób doszukać się specjalnych obserwacji 
i pomiarów, które według niemieckich rasistów mogłyby świadczyć o przynależ-
ności do określonej „rasy”. Może w zamyśle badaczy była to grubość warg – cecha 
badana sporadycznie przez antropologów – czy też poprzeczne i podłużne wygięcie 
paznokci. Nasuwa się wygrzebany z pamięci niemiecki rysunek propagandowy ma-
jący zohydzić Żyda, ukazujący jego twarz o grubych wargach i dłonie zakończone 
czymś w rodzaju pazurów.

Po tych dygresjach, powstałych podczas studiowania wymienionych na wstępie do-
kumentów, przede wszystkim kart pomiarowych (zgromadzonych przez IDO), a także 
dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia, wracam do stwierdzenia, że dane dotyczące 
Podhala, Łemkowszczyzny i innych miejscowości mają wysoki walor naukowy. Do-
tyczą one bowiem populacji już nieistniejących. Podhale uległo takim przemianom 
kulturowym i gospodarczym, że niemożliwe jest odtworzenie tej formacji antropolo-
gicznej i jej stanu biologicznego sprzed około 70 lat. Grupa etniczna Łemków zanikła, 
niestety, prawie w dosłownym tego słowa znaczeniu. Mordowani w czasie II wojny 
światowej, rozproszeni po jej zakończeniu – mimo że ich garstka wraca do swoich 
ojcowizn, nie tylko do odebranej im ziemi, lecz także po to, by kultywować i odtwa-
rzać własną tradycję i oryginalną kulturę – jako formacja antropologiczna i kulturowa 
(kulturowa podobnie jak podhalańska) już nie istnieją. I dlatego właśnie opis antro-
pologiczny i opis stanu biologicznego wybranych populacji z tamtych tragicznych lat 
jest wart udokumentowania przez jego opracowanie i opublikowanie wyników.

Wyrażona wcześniej myśl, że dane zgromadzone przez IDO mają dużą wartość 
naukową, wymaga swoistego komentarza.

Plan działania sekcji, rozpisanie go na prace wielu referentów, wskazuje na wiel-
ki rozmach zamierzeń badawczych. Założenia i metodologia badań, pomijając ich 
rasistowski kontekst i cele, były zaplanowany na pewno nie przez antropologa ani 
przyrodnika, ale raczej przez osobę z ogólną zaledwie znajomością problematyki 
antropologiczno-przyrodniczej.

Plan etatów dla sekcji antropologicznej z dnia 25 lutego 1941 roku, podpisany 
przez Antona Plügla, przewidywał odpowiedni zakres opracowań dla każdej z kilku 
osób nazywanych „referentami”.

Referent I – opracowuje anatomię i histologię, w perspektywie zajmie się anato-
mią ras itd. Z myślą o późniejszym oddzieleniu tego działu włącza się tu ontogenezę 
i filogenezę oraz antropoidy. Referent pracuje z asystentem do spraw morfologii 
i typologii oraz kolejnym asystentem do spraw badań genetycznych.

Referent II – opracowuje biologię ogólną, fizjologię, serologię, poza tym patolo-
gię ogólną, z zamiarem oddzielenia tego działu. Referent pracuje z asystentem do 
spraw antropoidów i filogenezy.
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Referent III – opracowuje fizjologię, szczególnie w odniesieniu do poziomu kul-
tury. Zajmuje się historią kultury, etnologią, paideumatyką (wg Froberiusa). Należą 
tu badania wszystkich kwestii związanych z „duszą rasową”, z zamiarem poszerze-
nia zakresu.

Referent IV – opracowuje zagadnienia socjologiczno-demograficzne i higienę ra-
sową, do tego kwestię kryminalną, z zamiarem oddzielenia tego działu.

W perspektywie czasu A. Plügel myślał o powołaniu kolejnych ośmiu referen-
tów14: V – biologia kryminalna oraz antropologia kryminalna, we współpracy z In-
stytutem Berlińskim; VI – biologia ogólna; VII – patologia rasowa; VIII – etnologia 
i historia kultury z antropologicznego punktu widzenia; IX – badanie antropoidów; 
X – filogeneza; XI – genetyka, biologia bliźniąt; XII – mapa chromosomowa.

Jeżeli spojrzymy z perspektywy współczesnej nauki, nie znając równocześnie 
żargonu nazistowskich rasistów, często nie bardzo wiadomo, jaki obszar badawczy 
miałby być badany przez zespoły kolejnych referentów. Co autor badań miał na my-
śli, planując dla referenta VI „biologię ogólną”, jakie antropoidy zamierzał badać? 
Zgodnie z planami Plügla antropoidami miałby się zajmować referent z sekcji I i IX 
(oraz X), a filogenezą – z I i X? Można więc przyjąć, że przytoczonych założeń pla-
nów badawczych nie tworzył fachowiec z zakresu biologii i antropologii. Nasuwa 
się nieodparte przypuszczenie, że Plügel przepisał spis treści jakiegoś podręcznika 
antropologii, nie wiedząc, jaką treść kryją poszczególne rozdziały i w jakim stop-
niu mogą być przydatne do planowanych badań. Zresztą z perspektywy współczes-
nej nauki takie pojęcia, jak „antropologia kryminalna”, lub tym bardziej „biologia 
kryminalna”, są pojęciami martwymi. Może gdzieś w domyśle pobrzmiewają echa 
martwej lub zamierającej w Europie (poza Niemcami) już w latach 40. koncepcji 
Cezarego Lombrosso?

Co najciekawsze, dokument A. Plügla nie wspomina o badaniu Podhala, gdzie 
wszakże rozpoczęto badania pilotażowe. W lipcu 1941 roku ten sam autor w do-
kumencie Sprawozdanie z pracy i plan referatu etnologia określił cel prowadzonych 
badań, pisząc: 

Celem prowadzonych w tych samych miejscowościach badań socjologiczno-genetycz-
nych jest ujęcie człowieka jako członka i przedstawiciela wspólnoty oraz charakterystyka 
wspólnot Generalnego Gubernatorstwa (...). Badania rasoznawcze i socjologiczno-gene-
tyczne mogą mieć wielkie znaczenie praktyczne, na przykład przy wyborze robotników 
do Rzeszy, przy wyborze elementów, które należy regermanizować, w ogóle przy podziale 
grup ludności Generalnego Gubernatorstwa według nowego porządku, utworzonego na 
Wschodzie przez niemiecką administrację15. 

14 Zgodnie z tym, co pisał o zamiarze wydzielenia pewnych obszarów badawczych spośród tych, 
które przewidywał dla poszczególnych referentów. 

15 Arbeitsbericht und Plannung des Referat Ethnologie, Krakau im Juli 1941, A. Plügel. Maszynopis 
ss. 9, ANK IfDO 21: 1377–1395.
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W dalszej części Sprawozdania... znajdujemy kolejne, przeznaczone do natych-
miastowej realizacji zadania, między innymi rasoznawstwo i demografia tych pol-
skich sił roboczych, które zostają przeniesione do Rzeszy oraz rasowe i demograficz-
ne badania aresztowanych członków Rchu Oporu.

Ciekawe jest również, że w żadnym z planowanym obszarów badawczych nie 
ma mowy wprost o badaniach antropometrycznych, antroposkopijnych ani o ob-
serwacjach informujących o stanie zdrowia ludności badanych wsi. Równocześnie 
na zachowanych kartach notowano choroby w rodzinach badanych przez lekarza/
lekarzy. Zapisywano występowanie w rodzinach chorób bynajmniej nie dziedzicz-
nych, czyli nie był to ani we współczesnym, ani w ówczesnym rozumieniu obszar 
genetyki, lecz stwierdzenie stanu zdrowia poszczególnych członków rodziny16.

Równocześnie zaznaczmy, że informacje te z naszego punktu widzenia są bar-
dzo ciekawe i wartościowe poznawczo. Stanowią swoisty opis stanu biologicznego 
populacji, zawierają informacje antropologiczne i medyczne, których nie zgroma-
dzono przed badaniami niemieckimi. Powstaje pytanie, czy i w jakiej mierze można 
traktować stan zdrowia Podhalan badanych przez Niemców w 1942 roku jako stan 
ich zdrowia sprzed inwazji niemieckiej, a w jakim stopniu jest to obraz biologii wsi 
podhalańskiej okresu międzywojennego. Biorąc pod uwagę miejsce i datę badania 
– Witów 1942 rok – jest to prawie na pewno obraz stanu zdrowia wsi podhalańskiej 
pod koniec tego okresu.

1. 3. Karty pomiarowe – podstawa dokumentacji antropologicznej

Program planowanych badań nasuwa przypuszczenie, że w zakresie badań antropo-
logicznych karty obserwacyjne (i jednocześnie pomiarowe), na których zapisywa-
no obserwacje i pomiary dokonywane w kolejnych miejscowościach, będą ujed-
nolicone. Tymczasem w zachowanych materiach IDO znajdujemy liczne, różniące 
się między sobą karty pomiarowo-obserwacyjne. Z roku 1940 zachowały się karty 
z pomiarami zatytułowane „Podhale 1940”, na których zapisywano pomiary Łem-
ków17. Inny schemat pomiarowy, sygnowany podpisem A. Plügla, wykorzystywano 
w Komańczy, ale również do pomiarów ludności Łemkowszczyzny. Są także karty 
pomiarowe podpisane „Institut für Deutsche Ostarbeit, Krakau, Bearb. Dr. Gottong”, 
na których brak daty edycji/druku18. Część kart pomiarowych to karty ewidencyjne, 
zawierające wyłącznie wywiad socjologiczny. Są one dwujęzyczne: niemiecko-pol-

16 Na przykład u ojca rodziny zanotowano schorzenie serca, a u jego potomstwa: przewlekły bron-
chit i chroniczne zapalenie migdałków. W żadnym przypadku nie jest to obciążenie genetyczne.

17 A UJ, IDO SRV, Box 06/04/003–036.
18 W odróżnieniu od pozostałych schematów badawczych w karcie tej notowano barwę oczu we-

dług ośmiostopniowej, a nie szesnastostopniowej skali! Biorąc pod uwagę, że w opracowaniach po-
pulacyjnych zbliżone barwy łączy się w grupy, przykładowo odcienie szarości i niebieskości razem, 
w badaniach porównawczych między wsiami zastosowanie innej skali nie ma istotnego znaczenia dla 
prawidłowości analizy. Zob. np.: A UJ, IDO SRV, Box 08/02/002–137.
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skie19. W karcie antropometrycznej pytania o dane personalne podane są w językach 
niemieckim i polskim, nazwy pomiarów na tej karcie są natomiast wyłącznie po 
niemiecku20. Świadczy to o planowaniu zbierania danych przez polskich badaczy.

Omawianie szczegółowych różnic pomiędzy poszczególnymi typami kart, opra-
cowanych zapewne w IDO lub istniejących już wcześniej, mija się z celem, jakim jest 
ich ogólna prezentacja. Należy stwierdzić, że planowane w IDO pomiary i obserwa-
cje antroposkopijne są zgodne ze zunifikowanymi i stosowanymi na całym świecie 
schematami pomiarowymi, tworzonymi w oparciu o wspomniany podręcznik Ru-
dolfa Martina. Karty pomiarowe, obejmujące wiele cech metrycznych i antropo-
skopijnych, są zazwyczaj zaplanowane szerzej niż liczba faktycznie dokonywanych 
obserwacji i pomiarów. Jest to postępowanie standardowe i racjonalne. Drukuje się 
karty, nazwijmy je uniwersalnymi, i w zależności od problemu badawczego wyko-
rzystuje się odpowiednią część umieszczonych na nich pomiarów.

Wśród kart pomiarowych wykorzystywanych w omawianych badaniach są i ta-
kie, na których bezkrytycznie umieszczono „wszystko, co się zmieści”. Przykładem 
jest karta podpisana przez Plügla i stosowana w badaniach Łemków oraz jej pierwo-
wzór – karta z Witowa21, z pewnością również jego autorstwa22.

Należy dodać, że i na tych, i na innych kartach jest miejsce na wpisanie wskaź-
ników/indeksów, odcinków kończyn itp., czyli były to dokumenty przygotowane do 
opracowań zbiorczych technikami statystycznymi. W materiałach IDO zachowane 
są w rękopisach obliczenia podstawowych charakterystyk statystycznych różnych 
zmiennych metrycznych lub wskaźnikowych. Praca, zgodnie z tym, co zamierzał 
A. Plügel, szła dwutorowo: dokonywano pomiarów i jednocześnie je opracowywano.

Jak wspomniano wcześniej, pomiary i obserwacje zostały zaplanowane zgod-
nie z międzynarodową techniką martinowską. Nie stwierdzono pomiarów, które by 
się nie mieściły w tym standardzie, dziwne natomiast jest pomijanie w niektórych 
miejscowościach powszechnie dokonywanego pomiaru – wysokości usznej (B – tr). 
Pomiar ten, odjęty od wysokości ciała (B – v), daje tak zwaną wysokość uszną głowy. 
Otóż na kilku kartach pomiarowych pomiar wysokości usznej jest pomijany, a mimo 
to w odpowiedniej, przeznaczonej do tej zmiennej rubryce podawana jest wysokość 
głowy! Tam, gdzie dokonywano pomiaru wysokości usznej i istniała ponadto możli-
wość oceny wysokości głowy przez wspomniane odjęcie dwóch pomiarów, zdarzało 
się, że wysokość głowy uszną wpisano w odpowiedniej rubryce, ale nie odpowiada 
ona wartości wyliczonej z obu pomiarów wysokościowych. Na przykład w Witowie 
nie ma pomiaru wysokości usznej, a wysokość głowy od ucha (wysokość uszna) 

19 A UJ, SRV, Box 55/04/004–102.
20 A UJ, SRV, Box 10/02/004–205.
21 A UJ, SRV, Box 19/12/002–313.
22 W Witowie do danych pomiarowych dołączono dodatkową kartkę, na której jest miejsce na 

schemat kształtu brody z profilu (halswinkel) i Winkel des vord. Rippenrandes (?), sylwetka ciała służąca 
zaznaczeniu owłosienia (Korperhaarung), a także miejsce na jego szczegółowy opis słowny (umiejsco-
wienie, typ owłosienia, barwa). 
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jest zanotowana pod określeniem Ohrhohe des Kopfes. Szczegółowa analiza wartości 
tego pomiaru i rozkład tej zmiennej, biorąc pod uwagę skalę zmienności, wskazu-
je, że pomiaru tego dokonywano prawidłowo. Podsumowując, brak pomiaru wyso-
kości usznej głowy, obliczanej jako różnica między wysokością ciała a wysokością 
uszną, jest niezrozumiały, szczególnie w świetle innych wykonywanych pomiarów23.

Stopień szczegółowości badań, rozumiany tu jako liczba branych pod uwagę 
cech, jest różny w poszczególnych miejscowościach, niemniej poza wspomnianą 
wysokością uszną, którą zastąpiono innym pomiarem, niemającym udokumento-
wania w podręczniku Martina, we wszystkich miejscowościach dokonywano naj-
ważniejszych, rzec można „klasycznych”, pomiarów i obserwacji. Pozwala to na 
dokonanie pełnego opisu danej grupy ludności w zakresie najistotniejszych cech 
metrycznych i opisowych oraz stwarza możliwość dokonania porównań badanych 
grup ludności, w tym wypadku w poszczególnych wsiach.

Na różnych kartach pomiarowych nazwy pomiarów określane są różnie, na 
przykład tylko po niemiecku, po niemiecku z dodatkowym określeniem łacińskim, 
a niekiedy podawane są numery danego pomiaru zgodnie z podręcznikiem Marti-
na. Mimo odmiennego określania chodzi o te same pomiary, a więc są one z sobą 
porównywalne24. Ta różnorodność określeń nie jest wygodna, lecz nie przeszkadza 
w analizie zgromadzonych, bardzo ciekawych i wartościowych poznawczo danych.

Powyższe uwagi dotyczyły prawie wyłącznie cech metrycznych głowy i twarzy, 
określanych w oparciu o pomiary i obliczane wskaźniki/indeksy proporcji głowy, 
twarzy i ciała. Obliczano również podstawowe wskaźniki części postkranialnej, 
przykładowo stosunek długości kończyn dolnych do wysokości ciała lub długości 
tułowia, stosunek długości kończyny górnej do dolnej, szerokości bioder do barków, 
stosunek głębokości klatki piersiowej do jej szerokości, stosunek szerokości dłoni do 

23 W kartach pomiarowych widnieje (co jest zgodne z techniką martinowską) starannie wypełnia-
na rubryka „wysokość od podłogi/podstawy, na której stoi badany, do dolnej krawędzi brody” (pomiar 
B – gn, gdzie Basis (B) to podstawa/podłoga, gnation (gn) – punkt umiejscowiony najniżej na dolnej 
krawędzi żuchwy). Różnica między pomiarem B – v (vertekst (v) to punkt na szczycie głowy ustawionej 
w pozycji frankfurckiej) a pomiarem B – gn daje tzw. wysokość ogólną głowy (czyli łącznie części twa-
rzowej i mózgowej, określaną jako Kopfhohe). Dokonywano również pomiaru B – spr, gdzie supraster-
nale (spr) to punkt na górnej krawędzi mostka (sternum). Różnica między pomiarem B – v i B – spr daje 
tzw. wysokość głowy wraz z szyją. W opracowaniach z tego okresu obliczano stosunki procentowe, na 
przykład jaki procent wysokości ciała stanowi wysokość głowy lub jaki procent wysokości ciała stanowi 
wysokość głowy wraz z szyją. Pomiar B – gn jest trudny do wykonania, na jego precyzję wpływa każda 
minimalna zmiana postawy ciała w czasie pomiaru (zmiana napięcia mięśni grzbietu, ruch brody). 
Mierzony nie powinien zmieniać pozycji między pomiarem B – v a pomiarem B – gn czy też pomiarem 
B – spr. Obliczone na podstawie takich pomiarów wskaźniki proporcji mogą więc być/są obarczone 
błędem mierzącego, a ponadto po obliczeniu proporcji procentowej wykazują małą skalę zmienności, 
więc tym samym są wskaźnikami słabo różnicującymi badanych.

24 Wobec niemożności precyzyjnego ustalenia kolejności czasowej prowadzonych badań nasuwa 
się przypuszczenie, że wraz z upływem czasu, a może na skutek konsultacji antropologa, zrezygno-
wano na przykład z pomiaru wysokości i szerokości konchy usznej jako bardzo zmiennego z wiekiem 
mimo że na kartach są odpowiednie rubryki. To jeden z przykładów wskazujących na brak pierwotnej, 
jednolitej koncepcji badawczej, określającej zakres i cel badań. 
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jej długości, wreszcie nie tyle wskaźniki, ile wartości liczbowe wynikające z odej-
mowania pomiarów cząstkowych od całości pomiaru, na przykład różnicę między 
długością podudzia a długością kończyny dolnej, i inne proporcje.

Przy wszystkich istniejących różnicach kart pomiarowych stosowanych w po-
szczególnych miejscowościach w kilku z nich, najważniejszych z punktu widzenia 
badaczy, stosowano ten sam (jednolity) zestaw wykonywanych pomiarów. Były to 
następujące miejscowości: Poronin, Kościelisko, Bukowina Tatrzańska, Zakopane 
i Murzasichle. W każdej z nich wykonywano: 1) Pomiary somatyczne, mierzone 
od podstawy (Basis) – wysokość ciała, wysokość uszna, wysokość umiejscowienia 
wyrostka barkowego, wysokość mierzona na wcięciu trzonu mostka, wysokość po-
łożenia zakończenia III palca dłoni oraz szerokość i głębokość klatki piersiowej, 
a także siąg i wysokość siedzeniowa; 2) Pomiary głowy i twarzy: wysokość gło-
wy, największa długość i szerokość głowy, najmniejsza szerokość czoła, szerokość 
jarzmowa twarzy, szerokość twarzy dolnej (największa szerokość żuchwy), wyso-
kość i szerokość nosa oraz rozstaw wewnętrznych kącików oczu; 3) Opis (antropo-
skopia): barwa oczu, barwa włosów na głowie i ich odcień, a także ich kształt i gru-
bość, owłosienie torsu i ramienia, barwa skóry, jej grubość, prześwitywanie naczyń 
krwionośnych, grubość warg oraz ich zabarwienie, poprzeczne i podłużne wygięcie 
paznokci.

W porównaniu z kartami pomiarowymi używanymi w innych miejscowościach 
schemat pomiarowy dla Podhala jest uboższy. Nie mierzono: obwodu głowy, wyso-
kości kończyn dolnych, szerokości barków i miednicy (pomiary bardzo ważne dla 
obliczania proporcji ciała). Nie były mierzone również długości i szerokości dło-
ni. Brak wymienionych pomiarów w kartach pomiarowych Podhala można uznać 
za błąd metodologiczny. Proporcje głowy, jak również, a często przede wszystkim, 
proporcje ciała są ważnymi przesłankami pozwalającymi w ujęciu antropologii na 
określenie morfotypu lub rasy/typu rasowego/elementu rasowego. Stanowiły one 
także podstawę do wyróżniania ras przez „naukowy rasizm”. Trzeba zaznaczyć, że 
badania na Podhalu były badaniami pilotażowymi i w następnych badanych miej-
scowościach te braki na ogół uzupełniano.

Widniejące na omawianej karcie pomiarowej rubryki dotyczące danych perso-
nalnych i stanu zdrowia często pozostawały niewypełnione. Wśród rubryk odno-
szących się do personaliów osób badanych przewidziano pytanie o przydomek, co 
świadczy o znajomości miejscowych stosunków.

Mając na uwadze wszystkie stosowane w badaniach IDO karty pomiarowe, 
stwierdzam, że dokonane pomiary ciała stanowią wystarczającą podstawę do opisu 
poszczególnych wsi i do ich porównań. Również cechy opisowe (antroposkopijne) 
notowano z dużą starannością. Była to zawsze barwa oczu, oceniana według skali, 
często objaśniana dodatkowo komentarzem słownym. Przy opisie oka zaznaczano 
kolor białkówki, często odzwierciedlający, przez zażółcenie (np. gelb), schorzenie 
wątroby. Ciekawe, że ta cecha nie jest uwzględniana w kartach wywiadu medycz-
nego (kartach schorzeń).



87Ocena badań antropologicznych, medycznych i psychologicznych prowadzonych przez IDO...

Barwa włosów była oznaczana stopniem zunifikowanej międzynarodowej skali, 
określającej stopień pigmentacji (dodatkowo notowano odcień); inne charaktery-
styki włosów to określanie ich grubości/sztywności oraz kształtu.

Starannie notowano, określając słownie, barwę, odcień i grubość skóry, brak na-
tomiast konsekwencji w określaniu zarostu, a także w pomiarach i opisie warg. Po-
dobnie w niektórych jedynie miejscowościach notowano kształt paznokci i stopień 
zawinięcia obrąbka usznego, czyli cechy na pewno dziedziczne, lecz niemające zna-
czenia w typologii. Obserwacjom poddano również wymiar zębów; w jednej z kart 
znalazła się rubryka do odnotowania diastemy i tremy.

Wymieniając pomiary, pomijam ich międzynarodowe nazwy, wywodzące się od 
łacińskich określeń części ciała/punktów ciała i ich łacińskich skrótów. Znajdą się 
one w opracowaniach (charakterystykach antropologicznych) wsi Podhala i innych 
miejscowości.

W materiałach IDO znajdują się wypełnione przez badanych arkusze odpowiedzi 
nieokreślonego bliżej testu psychologicznego, którego celem było prawdopodobnie 
badanie wyobraźni lub wybranych właściwości myślenia (kreatywność, oryginal-
ność itp.).

Znacznie większe znaczenie poznawcze mają karty zdrowia, odnoszące się do 
całych rodzin. W załączonej dla przykładu karcie (załącznik nr 1), wypełnionej w ję-
zyku niemieckim lub łacińskim, umieszczono wszystkie zbadane osoby z danym 
schorzeniem: M 27 – stan zapalny żołądka; K 29 – zapalenie pęcherzyka żółciowego, 
żółtaczka, wole cystowate; K 31 – w anamnezie – anemia, niedokrwistość; K 33 – 
powiększenie węzłów chłonnych szyjnych; K 32 – powiększenie gruczołów szyj-
nych; M 30 – powiększenie gruczołów szyjnych, zęby rachityczne; M 29a – w ana-
mnezie – krótkotrwałe wypadnięcie odbytu; M 28 – płaskostopie, obrzęk (powięk-
szenie) gruczołów szyjnych.

Wartościowe poznawczo są robocze zestawienia dotyczące stanu zdrowia, wyko-
nane przez IDO. Przykładem jest część zestawienia zbiorczego chorób stwierdzonych 
u mieszkańców Szaflar (załącznik nr 2); przy każdej chorobie podano liczbę osób 
chorujących: wrzód żołądka – 5, rak – 9, guz w jamie brzusznej – 3, „serce” – 20, nie-
wydolność serca – 1, anemia – 1, gruźlica płuc – 16, choroby umysłowe – 4, padacz-
ka – 2, ślepota – 1, porażenie połowiczne – 4, guz mózgu – 2, zapalenie opon móz-
gowych – w tym 1 kleszczowe, przepuklina mózgowa (?) – 1, otępienie starcze – 1, 
osłabienie słuchu (zapalenie ucha środkowego) – 1, zapalenie płuc – 35. Łącznie 
wyróżniono w Szaflarach dziesiątki różnego typu schorzeń. Są one wymieniane cha-
otycznie, jak na załączonym przykładzie, albo grupowane w zależności od układu 
anatomicznego lub typu schorzenia. Podobne, szczegółowe zestawienia rękopisowe 
wykonano w odniesieniu do mieszkańców Witowa i Komańczy. 

Wartość naukowa zgromadzonych danych opisowych i metrycznych pozwala na 
ich rzetelne opracowanie.

Przedstawiamy poniżej wstępne opracowanie wybranych cech ludności wsi Wi-
tów. Wybór Witowa wynikał z następującego powodu: zbadani mieszkańcy repre-
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zentują co prawda wyłącznie ludzi dorosłych w pełni sił, to jest w wieku 20–52 lat, 
ale równocześnie stanowią reprezentatywną próbę statystyczną. Można przypusz-
czać, że za ograniczeniem wieku osób badanych przez badaczy IDO stała chęć do-
konania charakterystyki ludności w wieku produkcyjnym, którą można byłoby skie-
rować do pracy w Rzeszy.

2.1. Charakterystyka antropologiczna mieszkańców Witowa (opracowanie wstępne) 

Na podstawie zachowanych kart pomiarowych, pochodzących z archiwum IDO 
(część z nich zaginęła), dotyczących 143 mężczyzn i 153 kobiet z Witowa, w wie-
ku od 20. do 52. roku życia, można w oparciu o dane personalne stwierdzić, że 
wśród mieszkańców Witowa 22,9% to mężczyźni urodzeni w innych podhalańskich 
wsiach, a odsetek kobiet urodzonych w sąsiednich miejscowościach jest znacznie 
większy, bo wynosi aż 39,4%25.

Analiza pigmentacji oczu, będącej jedną z podstawowych charakterystyk antro-
pologicznych (tab. 1). pozwala stwierdzić, że w populacji Witowa dominują barwy 
jasne. Zjawisko to, zgodnie z prawidłowościami występującymi w Europie Środko-
wej (dymorfizm płciowy), zaznaczone jest silniej u mężczyzn (62,3%) niż u kobiet 
(58,8%).

Tabela 1. Barwa oczu mieszkańców Witowa w 16-stopniowej skali Martina

Barwa oczu – całość
Mężczyźni Kobiety

N % N %

Piwne 3 – 6 29 20,3 27 17,6

Zielonopiwne 7 – 10 25 17,5 36 23,5

Szare 11 – 13 24 16,8 28 18,3

Niebieskie 14 – 16 65 45,5 62 40,5

SUMA 143 100 153 100

W tabelach 2–4 mieszkańcy Witowa zostali scharakteryzowani za pomocą trzech 
wskaźników: a) wskaźnik główny głowy, b) wskaźnik twarzy całkowitej, c) wskaź-
nik nosa. Według zunifikowanej klasyfikacji międzynarodowej, w świetle wskaźnika 
głównego głowy (tab. 2) wśród ludności Witowa nie stwierdzono osób, których 
kształt głowy określa się jako formy długogłowe (ultradolichocephalus i dolichoce-
phalus). Osoby o głowach pośrednich (mesocephalus) stanowią u kobiet tylko 9,0%, 
a u mężczyzn 13,6%. Dominujące są więc formy krótkogłowe (hyperbrachycephalus) 

25 W kilkunastu przypadkach jako miejsce urodzenia podano USA lub Budapeszt. W zestawieniu 
przyjęto, że osoby te urodziły się w Witowie jako dzieci emigrantów.
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i nadkrótkogłowe (hyperbrachycephalus), przy czym u mężczyzn nadkrótkogłowość 
stwierdzono u 36,1% badanych, u kobiet odsetek ten jest nieco mniejszy i wynosi 
31,0%. Odsetek osób obu płci o głowach ekstremalnie krótkich (hyperbrachycepha-
lus) jest znikomy i oscyluje wokół 1%.

Tabela 2. Wskaźnik główny głowy mieszkańców Witowa

Mężczyźni N %  Kobiety N %

Ultradolichocephalus x – 70,9 0 0,0 x – 71,9 0 0,0

Dolichocephalus 71,0 – 75,9 0 0,0 72,0 – 76,9 0 0,0

Mesocephalus 76,0 – 80,9 20 13,6 77,0 – 81,9 14 9,0

Brachycephalus 81,0 – 85,4 72 49,0 82,0 – 86,4 92 59,4

Hyperbrachycephalus 85,5 – 90,9 53 36,1 86,5 – 91,9 48 31,0

Ultra-hyperbrachycephalus 91,0 – x 2 1,4 92,0 – x 1 0,6

SUMA 147 100 SUMA 155 100,0

Kolejna tabela (tab. 3) przedstawia rozkład wskaźnika twarzy całkowitej. Twarz 
nadszerokotwarzowa (hypereuryprosopus), według wartości wskaźnika, występu-
je u około 2% badanych. Twarze określane jako szerokotwarzowe (euryprosopus) 
występują u 16,3% mężczyzn i u 14,8% kobiet. Twarze średnioszerokie (meso-
prosopus), w ujęciu wskaźnika, przekraczają jedną piątą ogółu badanych, a osoby 
określane jako wąskotwarzowe i nadwąskotwarzowe (leptoprosopus i hyperleptopro-
sopus) stanowią łącznie wśród badanych mężczyzn 55,8%, a wśród kobiet 58,0%.

Tabela 3. Wskaźnik twarzy całkowitej mieszkańców Witowa

Mężczyźni N % Kobiety N %

Hypereuryprosopus x – 78,9 2 1,4  x – 76,9 3 1,9

Euryprosopus 79,0 – 83,9 24 16,3 77,0 – 80,9 23 14,8

Mesoprosopus 84,0 – 87,9 39 26,5 81,0 – 84,9 39 25,2

Leptoprosopus 88,0 – 92,9 42 28,6 85,0 – 89,9 56 36,1

Hyperleptoprosopus 93,0 – x 40 27,2 90,0 – x 34 21,9

SUMA 147 100,0 SUMA 155 100,0

Wskaźnik proporcji nosa (tab. 4) wskazuje na dominację u mieszkańców Witowa 
osób, u których proporcje te określane są (zgodnie z kategoriami wskaźnika) jako 
nadwąskonose (hyperleptorrhinus) i wąskonose (leptorrhinus). Takie ukształtowania 
nosa stwierdzono u 82,3% mężczyzn i u 85,1% kobiet. Wśród ludności Witowa nosy 
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pośrednioszerokie (chamaerrhinus) oscylują wokół 15%. Jedynie u kobiet stwier-
dzono dwa przypadki, u których zgodnie z klasyfikacją określa się nosy jako szero-
kie (hyperchamaerrhinus).

Tabela 4. Wskaźnik nosa mieszkańców Witowa

Mężczyźni N % Kobiety N %

 Hyperleptorrhinus x – 54,9 13 8,8  x – 54,9 14 9,0

 Leptorrhinus 55,0 – 69,9 108 73,5  55,0 – 69,9 118 76,1

Mesorrhinus 70,0 – 84,9 26 17,7  70,0 – 84,9 21 13,5

 Chamaerrhinus 85,0 – 99,9 0 0  85,0 – 99,9 2 1,3

Hyper chamaerrhinus 100,0 – x 0 0 100,0 – x 0 0,0

SUMA 147 100 SUMA 155 100,0

Rozkład częstotliwości występowania trzech wymienionych powyżej wskaźni-
ków pozwala określić ludność Witowa jako grupę ludzi, u których dominuje krótko- 
i nadkrótkogłowość oraz twarze i nosy wąskie i bardzo wąskie.

Taki zestaw cech wskaźnikowych jest bardzo charakterystyczny, gdyż w popula-
cji polskiej, a nawet środkowoeuropejskiej, tak duży udział osób o krótkich głowach, 
wąskich twarzach i bardzo wąskich nosach należy do rzadkości i na terenie Polski 
odpowiada jedynie mieszkańcom łuku Karpat, w tym przede wszystkim Podhala.

Powyższe wnioski, oparte o rozkład częstości kategorii wskaźników, potwier-
dzają ich wartości średnie (tab. 5 i 6), które odpowiadają głowom krótkim oraz 
twarzom u mężczyzn nadwąskotwarzowym (hyperleptoprosopus), u kobiet wąsko-
twarzowym (leptoprosopus). U obu płci średnia wartość wskaźnika nosa odpowiada 
nosom wąskim (leptorrhinus).

Tabela 5 (mężczyźni) i tabela 6 (kobiety) odzwierciedlają charakterystyki staty-
styczne wymiarów głowy, twarzy i wymiarów ciała. Najistotniejszą cechą metrycz-
ną, o której należy wspomnieć, jest wysokość ciała, którą według międzynarodowej 
klasyfikacji (za Martinem) określa się u mężczyzn jako wzrost wysoki, a u kobiet 
– wzrost powyżej średniej.

W świetle powyższych danych ludność Witowa wydaje się populacją jednorod-
ną. Na jednorodność wskazuje między innymi bardzo niska wartość odchylenia 
standardowego (s) wskaźnika głowy. Jest on znacznie niższy od wartości tej staty-
styki w populacji ludności Polski.

Rozkład częstości wartości trzech omówionych wskaźników (wyrażony w pro-
centach) (ryc. 1–3) odbiega od rozkładu jednomodalnego, co najlepiej widać na 
rycinie 1 (wskaźnik główny głowy), gdzie u obu płci występują trzy, a właściwie 
cztery dominanty. Również wskaźnik nosa, w serii mężczyzn, charakteryzuje się 
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trzema dominantami, podobnie jak wskaźnik twarzy całkowitej. Tu jednak (wskaź-
nik twarzy całkowitej) zjawisko jest nieco mniej wyraźnie zaznaczone.

Różnice rozkładu częstości wskazują na istnienie w jednorodnej populacji Wito-
wa nieznacznie różniących się podgrup, których analiza będzie możliwa przy po-
równaniu badanych cech w innych miejscowościach, a w samym Witowie – przy 
uwzględnieniu miejsca urodzenia badanych.

Tabela 5. Podstawowe charakterystyki cech metrycznych i wskaźników – Witów, mężczyźni

Mężczyźni Średnia s min max N

Wiek 34,7 7,86 20 51 147

Barwa oczu 11,2 4 16 143

B-v-B-tr 127,0 5,27 113 142 144

g-op 187,6 5,97 170 201 147

eu-eu 157,8 4,44 146 169 147

ft-ft 108,4 4,00 97 122 147

zy-zy 142,1 4,74 129 157 147

go-go 109,0 5,46 94 124 147

n-gn 127,0 7,26 105 145 147

n-pr 78,1 4,63 64 89 147

n-sn 55,5 4,59 45 89 147

al-al 35,1 2,55 27 43 147

ek-ek 33,8 2,70 26 40 145

ent-ent 91,3 6,92 22 104 145

B-v 1707,9 62,93 1496 1849 146

B-gn 1481,2 61,19 1285 1624 146

B-sp 1399,8 76,44 1219 1999 146

B-sym 887,5 46,90 761 994 145

B-ak 1410,0 65,49 1229 1699 146

B-d 636,4 40,91 559 789 146

B-ic 1045,3 51,55 909 1172 146

thr-thr 387,9 21,14 274 427 147

ic-ic 283,9 16,43 213 328 146

Wskaźnik główny głowy 84,2 3,07 77,6 92,3 147

Wskaźnik twarzy całkowitej 89,4 5,88 74,5 105,1 147

Wskaźnik nosa 63,7 6,82 40,4 84,0 147
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Tabela 6. Podstawowe charakterystyki cech metrycznych i wskaźników – Witów, kobiety26

Kobiety Średnia s min max N

Wiek 35,4 7,69 20 52 153

Barwa oczu 11,0 3 16 153

B-v-B-tr 121,0 5,06 110 138 154

g-op 178,1 5,57 161 192 155

eu-eu 151,7 4,88 141 165 155

ft-ft 105,9 4,19 97 125 155

zy-zy 132,6 4,41 122 145 155

go-go 100,5 4,56 91 118 155

n-gn 114,1 6,36 103 131 155

n-pr 72,3 4,11 64 83 155

n-sn 50,7 4,27 30 61 155

al-al 32,0 2,09 26 37 154

ek-ek 30,7 2,21 24 36 155

ent-ent 88,1 5,25 45 97 155

B-v 1574,9 53,13 1455 1723 154

B-gn 1364,7 53,39 1252 1568 154

B-sp 1286,8 50,35 1174 1516 154

B-sym 784,4 34,44 685 894 154

B-ak 1298,5 49,32 1169 1449 154

B-d 580,5 32,68 491 675 154

B-ic 954,2 56,28 568 1066 154

thr-thr 358,1 17,81 258 403 155

ic-ic 274,7 20,73 225 373 155

Wskaźnik główny głowy 85,2 2,67 78,8 92,3 155

Wskaźnik twarzy całkowitej 86,1 4,87 75,7 100,8 155

Wskaźnik nosa 63,4 6,93 48,1 97,4 154

Charakterystyczne jest stwierdzenie faktu, że wielomodalność pozostaje zgodna 
z różnicami dymorfizmu płciowego. U kobiet nieco krótsze są głowy i nieco szersze 
twarze i nosy, co dobrze ilustrują przesunięcia krzywych na osi x.

26 W dwóch przypadkach w kartach nie podano precyzyjnie wieku.
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Rycina 1. Rozkład procentowy wskaźnika głównego głowy
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Rycina 2. Rozkład procentowy wskaźnika twarzy całkowitej
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Rycina 3. Rozkład procentowy wskaźnika nosa

Zjawisko „niejednorodności”, uwidocznione na podanych wyżej wykresach 
(ryc. 1, 2, 3), zaobserwowano również u ludności sąsiedniego Spiszu (Kaczanowski 
2015). Jego wyjaśnienia należy, być może, szukać, analizując miejsce urodzenia 
badanych.




