Ludzie  pamiêæ  miejsce
Ewa Rybicka

Anna Regina Sternfinkiel
(Anna Langfus)
Lublinianka, ¯ydówka, zapomniana laureatka jednej z najwa¿niejszych nagród literackich wiata, Prix Goncourt. Czwarta
z kolei kobieta, a pierwsza Polka, która zdoby³a to wyró¿nienie. Jej poprzedniczki to: Elza Triolet, Simone de Beauvoir
i Beatrix Beck.
Anna Regina Sternfinkiel urodzi³a siê
2 stycznia 1920 roku w Lublinie. Sternfinkielowie posiadali w Lublinie kamienicê
przy ulicy Browarnej 2, w której niegdy
mieli browar (st¹d nazwa ulicy).
Anna zosta³a przyjêta do gimnazjum
w 1929 roku, a maturê otrzyma³a w 1937
roku w Liceum im. Unii Lubelskiej. Uzyska³a nastêpuj¹ce oceny: z religii  bardzo dobrze, z jêzyka ³aciñskiego  bardzo
dobrze, z historii i nauki o Polsce wspó³czesnej  dostatecznie i z matematyki 
bardzo dobrze. Poza tym na wiadectwie
zanotowane s¹ stopnie koñcowe z nastêpuj¹cych przedmiotów nieobjêtych egzaminami dojrza³oci: jêzyk francuski  dobrze, fizyka z chemi¹  dobrze, æwiczenia
cielesne  dostatecznie i higiena  dobrze.
Po maturze Anna Sternfinkiel wyjecha³a
do Belgii na studia. Wst¹pi³a do Ecole Polytechnique w Verviers. Na wakacje przyje¿d¿a³a do Polski i tu zaskoczy³a j¹ wojna. W 1939 roku wysz³a za m¹¿ za studenta prawa  Jakuba Rajsa, zamordowanego potem w czasie wojny w okolicach
Warszawy.
Do 17 wrzenia 1939 roku problem
narodowociowy nie istnia³ dla Anny
w ogóle. Wychowa³a siê w rodowisku patriotycznym, czu³a siê Polk¹. Dopiero hi-
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tlerowcy zrobili z niej ¯ydówkê i zapêdzili
do getta. W 1962 roku, tu¿ po otrzymaniu
nagrody Goncourtów, w wywiadzie z Tadeuszem Domañskim w Pary¿u pisarka
mówi: Nie mia³am przejcia z dzieciñstwa
do wieku dojrza³ego. Najczystszym, najpe³niejszym okresem ¿ycia by³o dla mnie
dzieciñstwo. Resztê zabra³a mi wojna. Zdaje mi siê, ¿e cz³owiek, który prze¿yje to,
co ja prze¿y³am, nie mo¿e ju¿ znaleæ miejsca dla siebie. Ale to sprawa indywidualna, to zale¿y od jednostki. S¹ ludzie, którzy potrafili zapomnieæ. ¯yj¹ i robi¹ interesy. Nawet ¯ydzi. Przesz³oæ dla nich
minê³a... Gdy wybuch³a wojna, by³am bardzo m³oda. Na ¿ycie patrzy³am ze skrajnym entuzjazmem. I dlatego wojna wywo³a³a u mnie taki szok.
Jakie by³y losy Anny w czasie wojny?
W 1960 roku ukaza³a siê we Francji jej
ksi¹¿ka Sól i siarka (Le sel et le soufre),
uwa¿ana za autobiografiê autorki, za któr¹ otrzyma³a Prix Charles Veillon  wysok¹ nagrodê literack¹ Szwajcarii. W wywiadzie z Jerzym Horodyñskim Anna mówi:
Le sel et le soufre to wojna widziana oczyma jednego cz³owieka. Jest to autobiograficzny opis piêciu moich lat wojennych
w Polsce. Pobyty w wiêzieniu, lasach, obozach, moje ¿ycie w getcie warszawskim.
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Ksi¹¿ka zaczyna siê pierwsz¹ bomb¹ niemieck¹, a koñczy wejciem Rosjan. Przebywa³am wtedy w wiêzieniu dla politycznych w P³ocku.
Powieæ Sól i siarka przedstawia ¿ycie
m³odej dziewczyny z rodziny zamo¿nych
¯ydów lubelskich. Bohaterce powodzi siê
znakomicie, wszyscy j¹ lubi¹, nie ma ¿adnych k³opotów, jest trochê egoistk¹. Gdy
Niemcy wzmagaj¹ przeladowania ¯ydów,
udaje jej siê uciec wraz z mê¿em. Mê¿a
lokuje gdzie na wsi, a sama ukrywa siê
u ró¿nych Polaków w Lublinie.
Czytelnik otrzymuje obraz tych mieszkañców Lublina, którzy bohatersko, bezinteresownie, z nara¿eniem ¿ycia pomagaj¹ ¯ydom, jak te¿ i takich, którzy przechowuj¹ ¯ydów za pieni¹dze i kosztownoci, a gdy wy³udz¹, co siê da, wyrzucaj¹
ich na bruk. Do tych drugich trafi³a w³anie bohaterka ksi¹¿ki. Gdy nie ma ju¿ pieniêdzy na op³acenie czynszu, pokazuj¹
jej drzwi. Poniewa¿ zginêli ju¿ jej rodzice
i rodzeñstwo  wiêc nie ma do kogo pójæ.
Wyrusza desperacko przed siebie. Nie ginie jednak za pierwszym skrzy¿owaniem
ulic. Spotyka oficera AK, który zaopiekowa³ siê ni¹ i wci¹gn¹³ do konspiracji.
Po pewnym czasie Niemcy wpadaj¹ na
lad organizacji i m³oda ¯ydówka musi
uciekaæ. Dociera do swego mê¿a i ruszaj¹
razem w kierunku Warszawy. Id¹ lasami,
bezdro¿ami. W koñcu gubi¹ siê w jakim
lesie. M¹¿ jest chory i os³abiony. Zostawia
go i idzie po pomoc. Spotyka oficera niemieckiego. Jest to antyfaszysta zdegradowany do roli zaopatrzeniowca. Niemiec
dostarcza ¯ydom ¿ywnoci, a potem
umieszcza ich w kamienicy, w której czêæ
mieszkañ zajmuj¹ funkcjonariusze SS.
Swoim prze³o¿onym owiadcza, ¿e jest to
para w³acicieli ziemskich, która w obawie przed bolszewikami uciek³a zza Buga.
Bohaterka ksi¹¿ki zaprzyjani³a siê
z osiemnastoletnim Niemcem posiadaj¹cym rozleg³¹ wiedzê i powa¿ne zainteresowania kulturalne, rzadko spotykane u tak
m³odego cz³owieka. Ch³opiec ten jednak
pokazuje jej pewnego dnia zdjêcia ¯ydów,
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których sam zamordowa³: starców, kobiet
i ma³ych dzieci. Bohaterka nie wytrzymuje
nerwowo. Rzuca faszycie w twarz: Ja te¿
jestem ¯ydówk¹! W rezultacie zostaje
aresztowana, przechodzi piek³o tortur,
mê¿a rozstrzeliwuj¹, a j¹ osadzaj¹ w obozie w P³ocku; dopiero Armia Czerwona
przynosi jej wolnoæ.
Bohaterka wraca do Lublina, lecz tu
okazuje siê, ¿e mieszkanie rodzinne jest
zajête przez obcych ludzi, którzy nie chc¹
i nie maj¹ dok¹d siê wyprowadziæ, nie chc¹
jej nawet wpuciæ do rodka. M³oda kobieta jest zrozpaczona. Nie ma nikogo bliskiego, nikomu nie jest potrzebna. ¯a³uje,
¿e prze¿y³a wojnê. Wiadomoci dotycz¹ce Anny wskazuj¹ na du¿¹ zbie¿noæ losów bohaterki ksi¹¿ki z losami pisarki. Pan
W³adys³aw Trzciñski z Lublina zetkn¹³ siê
w czasie wojny z Ann¹, gdy mieszka³a pod
Warszaw¹ w kamienicy zajêtej w po³owie
przez SS.
Po wyzwoleniu, gdy Anna wróci³a do
Lublina, nie zamykano jej drzwi przed nosem, ale nie odnalaz³a ju¿ nikogo. Wymordowana zosta³a ca³a jej rodzina. Zamieszka³a w rodzinnym domu przy Browarnej
w mieszkaniu nr 6, zajmowanym przez
handlarza byd³a Jankiela Kawê, z którym
póniej wyjecha³ do Izraela. Pani Maria
Jedynak, lokatorka z s¹siedniego mieszkania, pamiêta, jak Anna po pewnym czasie zaczê³a dochodziæ do siebie, coraz
szybciej odzyskiwa³a równowagê wewnêtrzn¹ i pogodê ducha. Ale wspomnienia i prze¿ycia wojenne nigdy jej nie opuci³y.
Gdy Karol Borowski i Eleonora Frenkiel-Ossowska za³o¿yli w Lublinie Studium
Dramatyczne, Anna zosta³a jedn¹ z pierwszych s³uchaczek. Wykazywa³a du¿e zdolnoci, by³a ulubion¹ uczennic¹ Borowskiego, lecz twierdzi³a, ¿e aktork¹ nie zostanie. Przybra³a wtedy pseudonim Janczewska, pod nim wystêpowa³a na lubelskiej
scenie.
Anna Sternfinkiel-Rajs by³a wyj¹tkowo
piêkn¹ kobiet¹, ale uroda nie u³atwia³a jej
¿ycia. Przeciwnie. Spotyka³a siê z wyraza-

169

Ludzie  pamiêæ  miejsce
mi zazdroci ze strony niektórych kole¿anek, a nawet z³oliwymi plotkami. Byæ
mo¿e to by³o jednym z powodów, ¿e w roku 1946 wyemigrowa³a do Francji, gdzie
wysz³a powtórnie za m¹¿. Z informacji Romana l¹skiego, kronikarza i by³ego prezydenta Lublina, wynika, ¿e Langfusowie
byli znan¹ rodzin¹ ¯ydów lubelskich, mieli m.in. biuro buchalteryjno-korespondencyjne Buch-Kor przy Krakowskim Przedmieciu 32.
Anna Langfus zajê³a siê w Pary¿u prac¹
literack¹, z któr¹ zwi¹zana by³a od najm³odszych lat. W Liceum Unii Lubelskiej dyrektorka wyda³a Annie pozwolenie na publikowanie w czasopimie m³odzie¿owym Filomata prób jej m³odzieñczej imaginacji.
Zaczê³a pisaæ, maj¹c 15 lat. W 1952 roku
ukoñczy³a sztukê o tematyce wojennej Trêdowaci (Les lepreux), któr¹ w 1956 roku
wystawi³ teatr lAlliance Française. W 1960
roku wysz³a u Gallimarda jej pierwsza ksi¹¿ka Sól i siarka, któr¹ wydano w nak³adzie
7 000 egzemplarzy. Ju¿ po tej powieci
autorka mia³a otrzymaæ Goncourtów,
ale ze wzglêdu na podobieñstwo tematyki z nagrodzon¹ w 1959 roku ksi¹¿k¹
André Schwarz-Barta Ostatni sprawiedliwy zrezygnowano z tego zamiaru. Dopiero w 1962 roku powieæ Baga¿e z piasku
(Les bagages de sable) uczyni³a z Anny
Langfus laureatkê jednej z najwa¿niejszych
nagród literackich wiata  Prix Goncourt.
Anna Langfus tak mówi o powstaniu
swej nagrodzonej powieci: Zaczê³am j¹
pisaæ w 1961 roku ca³kowicie z wyobrani.
Chcia³am sobie udowodniæ, ¿e potrafiê napisaæ ksi¹¿kê bez zwi¹zku z moimi prze¿yciami. Mia³a byæ lekka, komercyjna. Nakreli³am konspekt i zda³am sobie sprawê, ¿e
nie dam rady. Wtedy wróci³am do pod³o¿a
wojennego. Zachowa³am zreszt¹ w tekcie
pierwotn¹ banaln¹ osnowê, ale pog³êbi³am
j¹ przez wojnê. Ksi¹¿ka jednak pozosta³a
imaginacyjn¹. Nie ma nic wspólnego ze mn¹
oprócz tego, ¿e pisana jest w pierwszej osobie. Bêdê nadal korzystaæ z kanwy wojennej, bo kiedy chcê od niej odejæ, okazuje
siê, ¿e nie potrafiê nic napisaæ.
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Bohaterk¹ Baga¿y z piasku jest polska
¯ydówka przyby³a po wojnie do Pary¿a,
której ca³¹ rodzinê wymordowali hitlerowcy. Gdy Anna Langfus opowiada o prze¿yciach wojennych, o swych rozczarowaniach, o charakterach ludzkich, które nie
wytrzyma³y próby wojny, przypomina siê
niejeden fragment jej powieci: Widzia³am cz³owieka, który sta³ na drugim cz³owieku, le¿¹cym na ziemi, jedn¹ nog¹ na
¿o³¹dku, drug¹ na gardle. Trzeci rozkazywa³ mu: «Naciskaj, du. Dajê ci dziesiêæ
minut, aby umar³. Jeli nie, to ty umrzesz.»
I cz³owiek naciska³, stara³ siê. Przestawi³
nawet nogi. Praw¹, silniejsz¹ postawi³ na
gardle ofiary, aby posz³o szybciej. Widzia³am póniej tego samego cz³owieka. Opatrywa³ rannych, dzieñ i noc, a gdy mia³
kawa³ek chleba, dzieli³ siê nim. No i teraz
sami os¹dcie fakty.
Anna Langfus nie spodziewa³a siê nagrody Goncourtów. W wywiadzie z Jerzym
Hordyñskim powiedzia³a: Wiedzia³am
oczywicie, ¿e kandydujê. Moja ksi¹¿ka
nawet mia³a ju¿ przed tym pewien rozg³os
i by³a t³umaczona, ale na nagrodê nie liczy³am. By³a to dla mnie zupe³na niespodzianka. Nawet nie czeka³am na rezultat
posiedzenia jury w domu. Szukano mnie
po ca³ym Pary¿u. [...] kiedy mi gratulowano i zakomunikowano wynik konferencji,
nie by³am szczêliwa. By³am zdziwiona.
¯ycie by³o za silne, aby nawet to bardzo
wielkie wyró¿nienie mog³o na mnie wp³yn¹æ. Cz³owiek ¿yje porównaniami. A pamiêæ jest silniejsza od wszystkiego. Moim
najwiêkszym pragnieniem jest mieæ spokój wewnêtrzny. Niestety, jest to nieosi¹galne.
Od chwili wyjazdu do Francji Anna
Langfus nie odwiedzi³a Polski, ale mówi³a wietnie po polsku i w wywiadach
wspomina³a zawsze sw¹ lubelsk¹ przesz³oæ. Po przybyciu do Pary¿a mieszka³a ko³o Porte de la Vilette. Pracowa³a jako
nauczycielka matematyki, nastêpnie przeprowadzi³a siê do Sarcelles, nowoczesnego osiedla pod Pary¿em, i zajê³a siê ju¿
tylko pisaniem.
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