
ZOFIA WEISER
ur. 1918; Lublin
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Zakres terytorialny i czasowy Lublin; dwudziestolecie międzywojenne

Słowa kluczowe Lublin Langfus Francja

Anna Langfus (Szterfinkiel)

Muszę jeszcze wspomnieć o jeszcze jednej osobie, która związana była ze mną i Lublinem i
później spotkałam ją we Francji. Gdy jeszcze uczyłam się w gimnazjum Unii, moją koleżanką z
klasy była Anna Langfus. Oczywiście, to nazwisko jest po drugim mężu. Przed wojną nazywała
się ona Szternfinkel, a jej ojciec był oficerem wojska polskiego w lubelskim garnizonie. Jeszcze
przed wojną Hanka Szetrnfinkel wyszła za mąż za Jakuba Rajsa, który studiował w Bolonii, we
Włoszech. Rajsowie byli również zamożną rodziną lubelską. Jakub wrócił do Polski specjalnie dla
niej i tu zginął w czasie wojny. Ona sama uratowała się dzięki pomocy Niemca, który zakochał
się w niej i ją ukrył. Po wojnie zamieszkała pod Paryżem, w małym miasteczku, gdzie mieszkali
przeważnie Żydzi z Afryki Północnej. Warunki życia miała straszne. Mieszkała w kwaterunkowym
mieszkaniu razem z córeczką. Była bardzo biedna. Aż wreszcie wydała swoją książkę –
wspomnienia z lat okupacji, zatytułowane „Bagaże z piasku” (Le bagages de sable). Nie wiem
czy ta książka była całkowicie napisana przez nią samą, czy pomagał jej ktoś, kto musiał być
bardziej biegły w języku francuskim. Czyni się to przecież, by uniknąć błędów językowych.
Zresztą sama pochodziła z inteligentnej rodziny i uczyła się przed wojną w Unii, a tam był bardzo
wysoki poziom. W każdym razie książka ta zdobyła nagrodę Goncourtów – francuskiego Nobla
literackiego.

Pamiętam, że na krótko przed jej śmiercią widziałam ją w telewizji francuskiej. To był jej ostatni
wywiad i zarazem spotkanie z tym Niemcem, który ją uratował w czasie wojny. Wyglądało to jak
spowiedź jej życia. Wkrótce potem dowiedziałam się, że popełniła samobójstwo. Żyła w ciągłej
depresji i nie wytrzymała. Jej drugim mężem był również polski Żyd, Langfus, prawdopodobnie
także pochodził z Lublina.

Data i miejsce nagrania 2001-12-01, Lublin

Rozmawiał/a Robert Kuwałek

Transkrypcja Robert Kuwałek

Prawa Copyright  Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Program Historia Mówiona realizowany jest w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" od 1998 roku. www.historiamowiona.teatrnn.pl


