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A História de Anna Schiff 

Numa noite fria Anna Lubich deixou o esconderijo que uma mulher não judia tinha fornecido a ela e foi para o 
Gueto de Grodno. Ela foi encontrar o marido, Ephraim Lubich, e seu filho de um ano de idade, Izydor, para que eles 
pudessem ficar juntos. 

Anna mudou-se silenciosamente e rapidamente pelas ruas geladas e desertas em direção a casa em que ela tinha 
deixado marido e filho. Ela disse para Efraim se esconder no sótão se o gueto fosse fechado como, aliás, tinha sido 
enquanto ela estava fora. De repente ela viu um soldado alemão que, devido ao frio, batia ruidosamente suas mãos 
e os braços para as manter quentes. Anna entrou em uma porta para se esconder e andou nas pontas dos pés para 
evitar fazer barulho. Ela prendeu a respiração. O homem não a percebeu, e ela pensou: "Isso é um milagre." 

Depois de um tempo, ela saiu e caminhou até a casa onde ela esperava que Efraim e Izydor estavessem 
escondidos. Mas quando ela procurou no cômodo deles, não havia ninguém. Na verdade Anna nunca veria Efraim 
ou Izydor novamente. 

Mais tarde, ela descobriu que, logo depois que ela saiu do gueto para encontrar um esconderijo, os alemães tinham 
reunido todos os judeus remanescentes, exceto por alguns que se esconderam ou que foram forçados a trabalhar 
diretamente para a Gestapo, e os enviaram para o gueto em Białystok. Como Efraim e Izydor foram levados com 
este grupo, um advogado com quem Efraim tinha trabalhado o reconheceu e gritou para ele, "Lubich, deixe a 
criança e fuja!" Mas Efraim não abandonaria o filho. Logo houveram tiros, e Efraim e Izydor foram mortos. 

Esses assassinatos deixaram Anna Schiff sempre desprovida. "Algo está sempre faltando", ela nos disse. O que tem 
faltado é a família grande e amorosa por perto. Os alemães levaram tudo isso embora. Eles não apenas assassinram 
seu marido e seu filho, mas também seu pai, irmãs, sobrinhos, sobrinhas, tias, tios, primos e mais sessenta parentes 
no total. 

 

  

Anna Schiff Wanda Cherpatuk 
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"Desde então eu nunca mais consegui rir com todo o meu coração", disse ela. Ela não podia nem aproveitar aqueles 
momentos em que os amigos vinham para alguma festa. Ela olhava para as pessoas no quarto e silenciosamente se 
perguntava por que seu joven marido, seu filho, e a família em que ela cresceu não estavam lá: "Onde estão eles?"  

Anna Schiff viu a morte de perto, naqueles anos de tumulto. Chegou a pensar em suicídio. Mas ela sobreviveu, com 
a ajuda da família e de amigos, com sua bravura, e com a ajuda de vários não-judeus. 

No entanto, "Eu sinto falta de uma família; Eu perdi a minha família", disse ela em uma entrevista em seu 
apartamento no subúrbio de Kansas City, para onde se mudou no final de 2006 depois de morar na Califórnia,  para 
estar perto de sua filha, Irene Weiner, e da família de sua filha. Além de uma neta na área de Kansas City, Anna tem 
um neto na Califórnia. 

Irene é filha de quem Anna sempre se preocupou muito, porque "ela não tem quaisquer tias, ou quaisquer avós. Eu 
pensava o quanto o amor que ela poderia dar para minhas irmãs e para o meu pai ". 

Após a Segunda Guerra Mundial, Anna disse, que ao pensar em suas experiências, decidiu que, apesar de suas 
terríveis perdas, "eu tenho que viver, para os genes que meu pai me deu possam ser transmitidos através das 
gerações." Quando ela pensava nela, na família destruída, incluindo seu primeiro marido e seu filho, ela dizia: "Nos 
pertencíamos entre nós. Nós estávamos juntos." E ela disse que considerava o momento em que ela e sua família 
viviam em estreita proximidade no gueto como um dos melhores momentos de sua vida. 

Anna nasceu em 15 de julho de 1918, em Minsk, quando a Primeira Guerra Mundial estava terminando.1 De nome 
Chaya Klempner (mas chamado pelo Cheyele no diminutivo), ela tinha cinco irmãs mais velhas, Luba, Cyla, Liza, Pola, 
e Fania. Seu pai, Yitzhak Klempner, tocava uma loja de ferragens da família que seu pai e sua mãe, Ida, haviam 
fundado.Ida, morreu aos trinta e nove anos de idade, quando Anna tinha apenas três anos de idade. Yitzhak poderia 
ter se casado de novo para ter ajuda ao criar seis filhas vivas e ativas, mas Anna disse que ele não queria ter alguém 
entre uma nova esposa e suas crianças. Assim, ele permaneceu solteiro, mais tarde ajudando a cuidar dos dois netos 
no Gueto de Grodno, quando a mãe das crianças, sua filha Luba, morreu. 

"Ele nos deu tanto amor e devoção", disse Anna, de modo que ela raramente sentiu falta de uma mãe. Ajudou 
também, que sua irmã mais velha tornou-se uma espécie de mãe substituta. "Cyla era como uma mãe para 
nós. Cada criança era como seu filho. " 

O pai também garantiu a que eles tivessem uma dona de casa dedicada, uma russa chamada Nadia, que não era 
judia. Anna disse que seu pai não era muito religioso, mas tinha grande reverência para com as Tradições Judaicas e 
quase sempre poderia ser encontrado na Sinagoga de Grodno aos sábados. Dessa forma, ele era como muitos 
judeus em Minsk que estavam criando famílias mais seculares. Os membros de tais famílias, muitas vezes falavam 
polonês, tanto quanto ou mais do que o próprio iídiche, e de certa forma abandonavam uma série de tradições 
particularmente judaicas. Em outras palavras, eles eram assimilados, embora este processo variasse de família para 
família. Yitzhak Klempner amava suas filhas com todo o seu coração, Anna disse, e fez tudo o que podia para dar-
lhes bons valores judaicos e uma vida boa. Anna lembrava, por exemplo, que no meio de noites frias de inverno, 
quando sentia frio nos dedos dos pés, seu pai levantava- se de sua cama e providenciava uma garrafa de água 
quente para ela. "Ele era um pai dedicado maravilhoso." 

O apego amoroso de Anna com o pai e as irmãs permaneceu profundo. Ela disse que não tentou se lembrar de 
todos os detalhes do Holocausto, mas "Só me lembro de minha família. E para mim eles ainda estão vivos. Essa é a 
maneira que eu sobrevivi. É assim que eu encontrei a força para sobreviver." Ela simplesmente imaginava que eles 
estavam em outro lugar, temporariamente, fora de contato com ela. Mesmo quando idosa, ela ainda sentia que seu 
pai estava cuidando dela. "Eu sinto que quando eu tenho que decidir o que fazer devo perguntar a ele." Nos verões, 
quando Anna era uma menina, sua família muitas vezes alugava uma casa de campo no bosque perto de Grodno, de 
uma mulher chamada Sra Koslowska. Ela era a grande prova da sorte de Anna. Na verdade, é duvidoso que Anna 
teria sobrevivido sem a ajuda da Sra Koslowska. Como as filhas de Yitzhak cresceram, começaram a trocar os seus 
nomes em iídiche por nomes mais populares. "Minhas irmãs mudaram seus nomes", disse Anna. "E eu não queria 
manter o meu também." Mas o pai dela não deixava ela mudar de nome porque era o nome de sua mãe. Só mais 
tarde, em meio à guerra, ela mudou para Anna, às vezes indo pelo diminutivo, Ania, que é o nome de Félixs 
Zandman, outro sobrevivente judeu do gueto de Grodno e o tema de outro capítulo deste livro. A vida era boa para 
a família Klempner, pois eles viviam entre muitos outros Judeus.2 Grodno então, era um centro judaico intelectual, 

                                                                 
1
 Em 1918, Grodno (ou Bielorússia, em bielorrusso) fazia parte do Império Russo, mas tornou-se parte de uma Polônia reconstituída após o 

Tratado de Versalhes; ao terminar a Primeira Guerra Mundial Grodno ainda fazia parte da Polônia, no início da Segunda Guerra Mundial. Hoje 
Grodno esta sobre a fronteira da Polônia, na Bielorrússia. 
2
 Enquanto uma fonte (o “Virtual guide to Belarus”, website que começou por nativos bielorrussos que agora vivem ao redor do mundo, 

www.belarusguide.com/cidades/ Bielorússia, acessado em 5 de março de 2009) sugere que cerca de trinta mil de Grodno aproximadamente 
cinquenta mil habitantes na época eram judeus, outra fonte (o site da ARC, www.deathcamps.org / ocupação / rzeszow% 20ghetto.html, 
acessado em 6 de março de 2009) indica a proporção de judeus na população em geral foi diminuindo e, em 1939, caiu para pouco menos de 42 
por cento. 
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cultural e politicamente ativo. A família Klempner vivia em uma casa confortável, herdada dos país de Yitzhak. "Era 
uma casa grande, com espaço suficiente para todos", Anna disse. Três das filhas dividiam o quarto, mas "nós 
ficamos muito felizes. Nós nunca nos sentimos carentes." 

“A casa tinha uma sala de jantar para todos os dias." Nas noites de sexta e sábado eles iriam comer na mais 
sofisticada sala de jantar. Nas noites de sexta-feira a sua governanta, Nadia, preparava um jantar de Shabat, 
enquanto Yitzhak ia para serviços na Sinagoga. As irmãs de Ana acendiam as velas de Shabat, muitas vezes 
colocadas em belos castiçais de prata, e todos eles comiam gefilte fish, canja de galinha, um prato de maçã e outros 
alimentos tradicionais. O ambiente acolhedor e amoroso existia mais pelas frequentes visitas de vários 
parentes. "Todo mundo costumava vir à nossa casa para Rosh Hashanah", disse Anna. E a maioria das outras festas 
de família ocorriam na casa de Anna também. 

As irmãs Klempner estavam perto. "Minha irmã Pola foi a belezura", disse Anna. "Meu pai costumava dizer que ela é 
uma deusa grega." Quando Pola foi convidada para uma festa em que suas irmãs não foram convidadas, todas as 
irmãs a ajudaram com o vestido. "E nós estávamos tão felizes por ela. Gostaríamos de esperar sua data como se 
fosse nosso encontro. É assim que nós éramos." Na medida que Anna crescia, tomava ciência de algumas restrições 
sobre os judeus em Grodno, mas, segundo ela, “raramente via atos de anti-semitismo porque estavam entre judeus 
o tempo todo." Mas quando ela se deparou com o anti-semitismo de frente, foi muito doloroso. No verão, por 
exemplo, perto de uma casa de campo que sua família iria alugar, passavam poloneses nas margens do rio, e esses 
poloneses jogavam pedras contra eles e gritavam: "Vocês judeus, vão embora daqui!". Uma dificuldade para as 
crianças judias era que havia um limite rigoroso e pequeno  para o número de judeus permitido em escolas 
públicas. Assim, Anna disse: “pagar escola particular para seis filhas foi a maior despesa do pai.” Depois que Anna 
terminou a escola em 1936, aos dezoito anos, ela foi para o norte, para Vilna, que hoje é de Vilnius, na Lituânia, para 
frequentar uma universidade, na esperança de se tornar  farmacêutica. Mas havia uma quota apertada para 
estudantes judeus na escola de medicina ou farmácia. Assim, enquanto ela procurava maneiras de contornar essas 
restrições, ela escolheu se especializar em alemão. "Meu pai achava que o alemão era uma boa linguagem para 
saber ", além do polonês, iídiche, Russo, e um pouco de hebraico. 

Mas rumores de guerra e outras preocupações trouxeram Anna de volta para Grodno após apenas um ano de 
faculdade. Foi quando Anna aceitou uma proposta de casamento de Efraim Lubich, a quem ela havia conhecido 
desde a infância. Ele estava estudando como um aprendiz de um advogado e parecia ter um futuro profissional 
brilhante. "Eu estava muito orgulhosa dele, também. Não só ele foi muito brilhante, mas também uma pessoa muito 
nobre. E ele me deu tanto amor", disse Anna. 

Eles se casaram em 18 de maio de 1938. Pouco mais de um ano depois, em 6 de junho de 1939, menos de três 
meses antes do início da II Guerra Mundial, Anna deu a luz ao filho, Izydor, nomeado pela mãe de Anna, Ida. Ela e 
Efraim então alugaram um chalé para o verão em Losossna nas proximidades. No último dia de agosto, Anna, 
Ephraim, e o bebê Izydor sairam para um passeio com os vizinhos e estavam falando sobre quando a guerra viria. 
"Nós sabíamos o que estava acontecendo na Alemanha", disse Anna, "mas nós sentimos que era passageiro. Nós 
não percebemos." Naquela noite, enquanto Anna e Efraim estavam se preparando para ir para a cama, Anna 
quebrou uma lâmpada. "Eu disse, 'Isso é um mau presságio’." Ela estava certa. Antes amanhecer na manhã seguinte, 
a Alemanha invadiu a Polônia. "No meio da noite de 31 de agosto/01 de setembro", Anna disse uma vez a Sophia 
Felsenfeld dos Sobreviventes do History Foundation ShoahVisual, "Nós ouvimos alguns booms e sabíamos que a 
guerra havia começado. Eu podia ver que em Grodno tudo estava em chamas. Nós estávamos a apenas três 
quilômetros de Grodno. Eu queria ir ver o que tinha acontecido com minhas irmãs, meu pai. Mas o meu marido foi 
contra. Mas eu tinha uma vontade muito forte neste momento." Então ela foi para Grodno sozinha. Mas 
reconhecendo a necessidade de que as famílias se unissem em uma crise como essa, ela rapidamente voltou a 
Efraim e  Izydor.3 As tropas soviéticas logo assumiram a área oriental da Polônia. Quando o exército soviético 
entrou, Anna estava satisfeita, porque ela sabia que ela e outros judeus estavam muito mais seguros sob os 
soviéticos do que teriam estado sob ocupação alemã. De fato muitos judeus de áreas ocupadas pelos alemães ainda 
tentaram fugir para áreas controladas pelos soviéticos. Os soviéticos enviaram algumas pessoas para a Sibéria, e 
Anna disse: "Eu gostaria que eles tivessem nos enviado para a Sibéria para o meu marido e meu filho estarem vivos." 

Mas no final da primavera de 1941, a Alemanha conseguiu expulsá-los do leste da Polônia. Em 23 de junho daquele 
ano, as tropas alemãs Assumiram o controle de Grodno. 01 de novembro de 1941 erao prazo para judeus em Minsk 
estarem vivendo dentro de um gueto. Eventualmente Grodno tinha dois guetos, cerca de dois km de distância um 
do outro. Um deles era o antigo bairro judeu, onde os judeus tinham vivido desde a Idade Média. Era conhecido 
como o mercado de peixes. O segundo, aquele a que Anna e sua família se mudaram, era conhecido como 

                                                                 
3
 Anna Schiff deu depoimento gravado em vídeo para a Fundação USC Shoah para a História e Educação Visual. Mais informações estão 

disponíveis no site da USC, <http://college. usc.edu / VHI>, acessado em 5 de março de 2009. 



II CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE PLURALISMO JUDAICO – LONDRINA/PR 24 A 27 DE DEZEMBRO DE 2014 

Página 4 de 8 

Slobodka. Cerca de quinze mil judeus foram amontoados no primeiro gueto e cerca de dez mil no segundo.4 No dia 
da mudança Anna fez inúmeras viagens ida e volta de sua morada anterior para seus novos aposentos no gueto, 
tentando salvar o máximo de itens possível. Cada vez que ela voltava para a casa dela ela encontrava seus vizinhos 
não-judeus saqueando o que podiam. No entanto, um não-judeu, Pawel Harmuszko, ajudou a carregar os itens mais 
pesados de Anna, como berço de seu filho, para sua nova localização. Mais tarde Harmuszko pouparia muito mais 
do que bens de Anna. Ele iria salvar a vida dela. 

Só depois de se mudar para o gueto, a irmã mais velha de Anna, Luba, morreu de um acidente vascular cerebral, 
deixando para trás dois filhos pequenos. O pai de Anna cuidou desses netos. Na verdade, ele mais tarde abrigou as 
crianças em seus braços quando eles foram forçados a embarcar em um transporte para Białystok e depois para o 
campo de extermínio de Majdanek, perto Lublin. Outra irmã, Fania, morreu de doença cardíaca antes de Anna ir 
para o gueto. 

Por causa das condições severamente lotadas, era impossível para todos os parentes viverem juntos na mesma casa 
ou apartamento no gueto. Assim eles se separaram. Anna e seu bebê moravam com o pai e duas irmãs, Pola e Cyla, 
e suas famílias. Outra irmã, Liza, vivia com o marido em outro casa no gueto. Na verdade, eles viviam com sua irmã 
Luba, porque Luba ficou muito doente. Antes de serem criados os guetos, o marido de Anna escondeu-se no sótão 
de uma casa velha para evitar ser preso pelos alemães, que estavam a procura de judeus. Eventualmente Efraim 
juntou  Anna e seu filho dentro do gueto, embora ele estivesse escondido lá, também. Esta caça a judeus resultou 
na morte do marido de Pola. "Nós não pensamos que iriam levá-lo, mas eles o levaram", disse Anna. "Ela recuperou 
seu anel de casamento e outros pertences. Então ela sabia que ele estava morto". A vida no gueto era terrível, e 
Anna, como outros, se aborreceu de estar ali "Eu  costumava andar no gueto e olhar para gatos e pensar: 'Aqui está 
um gato ou um cão. Eles têm o direito de viver. Eu não tenho o direito de viver." 

Mas pelo menos a família de Anna não morreu de fome, em parte porque seu pai conseguiu comprar comida que 
tinha sido contrabandeada para o gueto. Sem isso, a fome teria sido uma companheira constante. Assim, a vida no 
gueto era dura e tênue. 

Judeus eram obrigados a usar braçadeiras branco e azul e amarelo, e mais tarde estrelas em sua roupa, na frente e 
atrás. "Nós não fomos autorizados a andar nas calçadas", disse Anna. Em vez disso, eles tinham que andar nas ruas 
com os cavalos. 

Houve atos de grande opressão, mas também pequenas humilhações presas na memória de Anna. Por exemplo, 
quando eles foram para o gueto eles não foram autorizados a ter casacos de pele, então Anna e suas irmãs 
deixaram seus casacos de pele com os amigos não-judeus. Mas o casaco que Anna trouxe para o gueto, no entanto, 
tinha um pequeno pedaço de pele decorativo deixado no colarinho. "Eu tive que tirar a pele do meu casaco e eu 
fiquei muito louca." 

Um dia, o Gueto de Slobodka, ou Gueto Dois, foi fechado. Então Anna mudou-se para o outro gueto. Ao todo, ela 
permaneceu confinada entre um e outro gueto até 11 de março de 1943, quando ela saiu para encontrar um lugar 
para se esconder. Começando em novembro de 1942, os alemães deportaram os judeus do Gueto de Grodno para 
Auschwitz-Birkenau e depois para Treblinka. Em meados de fevereiro de 1943, apenas cerca de mil judeus 
permaneceram no Gueto de Grodno. 

Na casa em que Anna estava vivendo na época, havia um grande sótão, onde ela e outros poderiam se esconder 
quando as pessoas estavam sendo capturadas para o transporte para campos de extermínio ou campos de 
trabalho. Ao se esconder lá, Anna, com Efraim e Izydor, sobreviveu aos rodeios para os transportes. Mas uma de 
suas irmãs, Pola, e o bebê de Pola foram tomados no primeiro transporte para Treblinka.  

No segundo transporte, outra irmã, Cyla, e seus dois filhos foram deportados para Treblinka. O marido de Cyla 
evitou o transporte assim como um filho mais velho com quem ele estava se escondendo. Por volta de março 1943 
a família de Anna no gueto tinha diminuído consideravelmente. Anna foi ficando cada vez mais inquieta e pouco 
disposta a simplesmente esperar até que a morte batesse a porta de mais membros de sua família. 

"Eu estava o tempo todo dizendo a meu pai que eu queria sair", disse Anna. "Eu quero sair para conversar com meus 
amigos gentios. Talvez eles possam nos ajudar." Anna também teve coragem para sair. Um soldado alemão, que 
percebeu a atraente jovem mulher com seu bebê, lhe disse: "Saia daqui. Você não vai durar muito tempo se 
permanecer". O homem também deu a Izydor um pedaço de chocolate. Esse pequeno gesto de bondade levou Anna 
a concluir que ela estava com mais medo dos poloneses do que dos alemães. 

Quando Anna disse ao pai e marido que ia procurar ajuda externa, eles disseram que tinham perdido tanto já que 
eles estavam relutantes em deixa-la ir. Ainda assim, esta jovem mulher de temperamento forte era insistente em 
tentar fazer contato com a sra Koslowska, a mulher de quem eles costumavam alugar a casa de verão. "Ela foi a 

                                                                 
4
 Para mais informações sobre os guetos em Grodno, acesse o site do Yad Vashem, 

<http://www1.yadvashem.org./about_holocaust/lost_worlds/grodno/grodno_the_german_ ocupação. html>, acessado em 7 de março de 2009 
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primeira que eu pensei que iria me ajudar", disse Anna. Mas, é claro, os judeus não podiam simplesmente ir e vir do 
gueto à vontade. Assim, Anna teve que inventar um plano. Ela tinha um amigo, que era médico, que diria aos 
funcionários do hospital, que ela estava doente. Do hospital em Grodno, Anna disse, era mais fácil para chegar ao 
mundo fora do gueto. Assim, em 11 de março de 1943, com a ajuda deste médico, Anna saiu do gueto e entrou no 
hospital mais próximo. 

Antes disso, no entanto, seu sobrinho veio até ela e disse-lhe melancolicamente que ele desejava poder viver tanto 
tempo quanto ela havia vivido até aquele momento. Eram apenas 25 anos. O sobrinho tinha apenas treze anos. "Ele 
me deu a carteira e disse para eu levá-la." Ela manteve a carteira pelo resto de sua vida e mostrou para nós quando 
a entrevistamos. E pouco antes de ir para o hospital, ela descobriu que os cadarços das botas do seu bebê 
precisavam ser torocados. Quando ela chegou ao hospital, ela percebeu que ainda estava segurando um dos dos 
velhos cadarços. Também guardou o cadarço na carteira e o manteve pelo resto da vida. 

E ela fez uma outra coisa antes de sair do gueto para procurar ajuda. Ela disse a seu marido que, se os alemães 
estivessem para fechar o gueto e mover todos para fora enquanto ela estivesse fora,  para ele e seu filho se 
esconderem no sótão da casa, e ela iria voltar o mais rápido possível e levá-los ao esconderijo dela. Ela tinha certeza 
que a Sra Koslowska daria abrigo. "Eu disse adeus ao meu marido, ao meu filho, e ao meu pai. Meu pai me disse, 'Oh, 
minha filha. Perdemos muito em nossa vida. 'e em um segundo ele me disse: 'Ah, mas você é jovem. Vá. Deus te 
abençoe." 

No caminho para Losossna para encontrar a senhora Koslowska, Anna disse: "Alguns poloneses me reconheceram e 
começaram a pedir dinheiro, senão me levariam direto para a Gestapo." Eles a levaram para uma casa e roubaram 
todo seu dinheiro e jóias. Eles também exigiram saber onde os judeus estavam escondidos. Ela disse que fez não 
sabia. Na manhã seguinte, ela foi autorizada a sair. Anna encontrou a senhora Koslowska que, como ela esperava, 
assegurou-lhe que ela iria abrigar não apenas Anna, mas todos os membros de sua família que poderiam sair do 
gueto e chegar a sua grande propriedade rural. Então, Anna estava ansiosa para voltar a buscar o restante família, e 
apesar  da senhora Koslowska ter sido relutante em deixá-la ir, ela finalmente o fez. No entanto, Efraim e Izydor já 
estavam mortos, embora Anna não tivesse tido a confirmação de suas mortes até o fim da guerra. 

Quando se deu conta, de volta ao gueto vazio, que seu marido e filho haviam sido evacuados, e  talvez mortos, ela 
ficou arrasada. "Eu não me importo mais". Ela voltou para a senhora Koslowska e escreveu uma carta a sua família 
no Gueto de Białystok dizendo que queria se juntar a eles lá. 

Eles podem ser assassinados, ela raciocinou, mas "pelo menos estaríamos juntos." Anna tinha atingido o fundo. "Eu 
pensei, bem, eu vou sair e eu vou me matar. Eu disse para Sra Koslowska que eu não queria mais viver. Não havia 
motivo para eu viver. No meio da noite eu iria sair e me jogar em um caminhão e deixá-lo passar por cima de mim." 

Mas a senhora Koslowska não deixou. "Não", ela disse "Anna, você não vai. Primeiro de tudo, por que você deve 
fazer a Hitler esse favor? Ele quer matar todos os judeus. Por que você tem que ajudá-lo? E segundo, a vida é muito 
preciosa." 

A Sra Koslowska não apenas salvou  a vida de Anna, mas também arriscou a vida de sua própria família, o marido, 
Jan, e sua filha, Jadwiga (chamada Junia) pois estava ajudando judeus. Ela disse a Anna que se ela saísse para se 
matar, algum alemão iria encontrá-la primeiro e procurar saber onde ela tinha sido ficado desde que o gueto foi 
destruído. E, a Sra. Koslowska disse a ela: "Você vai mencionar o meu nome, e eu e meu marido e minha filha vamos 
ser mortos também. Então, você quer nos matar, também? Talvez um milagre possa acontecer. Por que você não 
pode esperar?" 

Como Anna voltou a pensar  no tempo traumático e na senhora Koslowska, ela disse, "Ela era uma mulher muito 
boa e ela era justa". Anna tinha escondido a roupa e outros bens com os amigos não-judeus. Não tinha dinheiro 
para ajudar a pagar a comida que ela iria comer durante a sua estada com a Sra Koslowska. Então ela pegou um 
casaco de pele e algumas outras roupas e deu-lhes a Sra Koslowska. Mas a senhora Koslowska, Anna disse, fez uma 
coisa tola e começou vestir-se com estas roupas bonitas. Ela fez as mulheres e em torno da aldeia a começarem a 
especular se isso significava que ela estava escondendo judeus. 

Anna prometeu a Sra Koslowska que se sobrevivesse, ela ia pagar-lhe por suas despesas e por seus problemas, mas 
quando perguntamos a Anna se ela achava que a senhora Koslowska queria o dinheiro, ela respondeu: "Ela era 
muito contra os alemães. E, além disso, ela gostava de mim também. Simpatia". 

Anna ficou bem na casa da Sra Koslowska. As únicas vezes que ela tinha de se esconder em um armário era quando 
as pessoas vinham visitar, por isso "era quase uma vida normal." Mas depois de um tempo, principalmente como 
outras mulheres começaram a suspeitar dela no esconderijo, a senhora Koslowska começou a ficar inquieta sobre 
esconder Anna em sua casa. Então ela fez uma parede dupla em um celeiro, onde ela mantinha um porco. Este é o 
lugar onde Anna se escondia todo dia, porém a noite a Sra Koslowska deixava Anna entrar na casa. 

Antes da guerra, o marido da senhora Koslowska tinha sido um cabo no exército  da Polônia. Ele, também, era 
simpático a Anna, e ela perguntou se ele poderia levá-la a estar com os partidários. Anna pensou que  poderia ser 
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mais seguro estar com eles. Mas ele se recusou, dizendo: "Os partidários olham para pessoas como vocês, e 
pensam, mais um judeu para matar." Embora a senhora Koslowska estivesse feliz em ajudar, ela se tornou cada vez 
mais inquieta sobre como ocultar Anna. Entretanto Anna soube que uma amiga da jovem mulher, Halinka Schiff (a 
irmã do homem que se tornaria o segundo marido de Anna), estava escondida em um lugar não muito longe de 
Losossna. Então, Anna contatou o homem que estava escondendo aquela mulher e várias outras pessoas, Pawel 
Harmuszko. Ele acabou salvando não só a vida de Anna, mas a vida de muitos.5 

Não muito longe de propriedade da senhora Koslowska, Harmuszko possuía várias villas, bem como um celeiro em 
sociedade com Jozef e Stefania Gawronik. Anna foi para a casa de Harmuszko para falar com ele. Pelo fato da 
mulher de Harmuszko estar tão assustada pela presença de um judeu em sua casa, Harmuszko rapidamente levou 
Anna para uma de suas villas próximas, não utilizadas na época, que ele alugava no verão. "Ele me colocou debaixo 
de uma varanda", disse Anna. "Ele me trouxe um pedaço de pão e disse-me que viria me pegar mais tarde." 

Quando Anna estava lá, ouviu as crianças jogando. Logo uma bola caiu sob o alpendre direito de Anna, e uma 
menina, talvez com três ou quatro anos de idade, veio para recuperá-lo. A criança viu Anna e Anna estava com 
medo de que ela pudesse correr e contar à mãe o que tinha visto e que, por sua vez, a mãe iria denunciá-la para os 
alemães. Mas a moça pegou a bola e quase imediatamente as outras crianças excitadas agarraram a bola dela "e ela 
se esqueceu de dizer-lhes e eles continuaram a jogar e não vieram mais. Então, fala-se sobre milagres. Cada vida 
preservada é um milagre. Aqui aconteceu outro milagre". 

Naquela noite Harmuszko colocou Anna em um vagão, cobriu-a com palha, e levou-a para um celeiro um par de 
milhas distante, em uma aldeia vizinha chamada Novosiolki. Quando chegaram Anna descobriu que outras pessoas 
estavam escondidas lá também, entre elas, pessoas que ela conhecia. "Eles ficaram felizes em me ver", disse ela. 

De fato, Anna descobriu lá o médico de família, Dr. Grigory Woroshylsky, um obstetra que tinha entregue todas as 
crianças em sua família. Com ele estavam sua esposa e seus três filhos (filhas, Rita e Cesia, e o filho, Viktor) assim 
como o homem que se tornaria o segundo marido de Anna, Bolek (ou Boris, depois chamado de Blake), Schiff, e sua 
irmã, Halinka, que era amiga de Anna. Gawronik e sua esposa e filhos viviam ao lado do celeiro e deixavam 
Harmuszko esconder judeus nele "porque eles eram amigos", disse Anna. "Mrs. Gawronik cozinhava para nós. Pawel 
cuidou de nós." 

A única pessoa escondida no celeiro que tinha dinheiro era Dr. Woroshylsky. Então, ele forneceu meios para 
comprar o que as pessoas no celeiro precisavam para sobreviver. Harmuszko, Anna disse: "não levaria um centavo 
para si mesmo. Pawel é um homem maravilhoso. Realmente. Ele era um bom homem. Ele entendeu que não era 
justo matar pessoas só porque eles eram judeus. " 

Antes da guerra, a amiga de Anna, Halinka conversou com ela sobre seu irmão, Blake Schiff. "Ela me disse que ela 
tem um irmão que é muito brilhante e muito inteligente. Ela falou sobre seu irmão como se ele fosse um deus".6 Mas 
quando Anna chegou ao celeiro, ela viu um homem com fome, pálido, fraco de tanto ficar escondido em um lugar 
escuro e frio.  

"Este", Anna pensou consigo mesma, "é Deus? Este é Apollo?" 

A vida no celeiro para as oito pessoas escondidas era precária. Eles nunca podiam tomar banho lá. Também era 
tedioso, monótono, e perigoso. Eles nunca sabiam se ou quando os alemães poderiam entrar e procurar judeus 
escondidos. Enquanto eles estavam preocupados, seus focos se concentravam em não serem comidos por piolhos. 

Mas a família Gawronik fornecia tudo que podia. E quase todas as noites Wanda Gawronik, uma filha que vive ainda 
hoje em Grodno, lhes trazia algo quente para comer, geralmente sopa. 

A família Gawronik, no entanto, não poderia comprar toda a comida extra que precisava para as pessoas do celeiro 
em um só lugar. Isso despertaria suspeitas sobre estarem escondendo judeus. Então, eles pulverizavam suas 
compras de supermercado. Às vezes, as pessoas no celeiro tinham cebolas para colocar no pão. "Isso", Anna disse: 
"era uma festa." 

Para passar o tempo, as pessoas no celeiro falavam muito. O médico e seu filho, Viktor, assim como Blake liam 
muito, e "tínhamos discussões muito boas", disse Anna. Ainda que a iluminação fosse fraca, eles também liam livros 
e jornais que Harmuszko os trazia. Os jornais sempre eram de muitos dias antes, mas permitiram que Anna e os 
outros tivessem uma boa noção de como ia a guerra. 

Quando perguntada se as condições no celeiro levavam a más relações e brigas, Anna disse: "Oh, não, não, não, 
não. A filha do Dr. Woroshylsky, Cesia, me amava. Ela vivia para mim. E eu a amava muito. Estávamos todos muito 
próximos." 

                                                                 
5
 Władysław BARTOSZEWSKI e Zofia Lewinówna, eds. Righteous among Nations: how Poles helped the Jews, 1939-1945 (Londres: Earlscourt 

Publications, 1969), 29-30. 
6
 Halinka tinha se escondido sem o marido e o filho por causa de dificuldades conjugais, disse Anna. Halinka mais tarde soube que seu marido e 

filho morreram. 
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Eles tinham um pouco de palha para dormir à noite, mas as moscas e piolhos foram degradando a palha. Seus 
corpos estavam ensanguentados de tanto coçar, disse Anna, anos mais tarde. 

A filha de Anna perguntou certa vez sobre as circunstâncias que seus pais se conheceram, e Anna explicou, "Ele 
estava matando os piolhos. É assim que eu conheci seu pai." Como Anna nos disse: "Todo mundo gosta de um pouco 
de calor no celeiro, e Blake me atraia. Eu gostei. Assim, pouco a pouco me acostumei com ele." Blake Schiff tornou-
se o principal assassino piolhos do celeiro. O que significava que todos, homens e mulheres tinham que tirar a 
camisa para que ele pudesse encontrar os piolhos. Isso era um lembrete de que ninguém tinha qualquer 
privacidade. Desta forma, havia a presença de um balde na área comum para as necessidades do banheiro. 

Anna se escondeu no celeiro por mais de um ano, até que as tropas soviéticas libertaram a área em 23 de junho de 
1944, quando Anna e os outros sete emergiram de seu esconderijo. Eles rapidamente queria ir para Minsk o mais 
rápido possível, a cerca de 25 milhas de distância, para ver o que tinha acontecido e quem poderia ter 
sobrevivido. Depois de um longo tempo no celeiro, no entanto,  eles mal podiam andar, porém, não havia outra 
opção para eles do ir a Grodno a pé. E foi o que fizeram. "No caminho para Grodno, encontramos uma senhora 
polonesa," Anna disse, "e quando ela no viu nos cuspiu e disse: 'Oh, meu Deus, nós temos judeus novamente.'" 

"Quando chegamos em Grodno", disse Anna, "nós procuramos um lugar para morar." Anna foi morar com uma 
mulher que tinha visto o primeiro marido de Anna e seu filho levarem um tiro cada um. As duas mulheres se 
conheciam antes da guerra, "e eu sabia que ela vivia sozinha em um apartamento. Então eu perguntei-lhe se podia 
nos levar para a casa em Grodno, e ela nos levou". 

Quando chegaram em Grodno, perceberam quão poucos judeus de lá tinham sobrevivido. Dois que sobreviveram 
foram o namorado anterior, Frejdowicz Sender, e seu sobrinho, Félixs Zandman, cuja história também consta neste 
livro. Anna encontrou um tronco contendo bens de consumo que seu pai tinha enterrado antes da guerra, e nela 
encontrou dois edredons, um dos quais ela deu a Félixs. Lembrou-se e mencionou sua generosidade quando o 
entrevistei. Mesmo antes de Anna deixar seu esconderijo no celeiro, ela havia decidido se casar com Blake Schiff, 
que ela havia assumido como seu marido. Ephraim, haviam perecido. Depois que eles foram libertados, e a morte 
de Efraim havia sido confirmada, ela manteve sua decisão. Ela disse: "Eu cresci para amá-lo. Ele era muito bom e 
muito dedicado." 

Na verdade, ela se casou com ele não uma, mas quatro vezes diferentes. No celeiro de Grodno, eles comemoraram 
realizando um ritual de casamento usando palha para os anéis. Dr. Woroshylsky serviu como um rabino, porque 
nenhum rabino verdadeiro estava disponível. Mais tarde casou-se com um rabino oficiando. Então eles tiveram um 
casamento civil, mas que aconteceu em território controlado pela União Soviética. Depois, quando eles precisaram 
de um passaporte polonês para deixar o país, eles tiveram de se casar novamente em Lodz, na Polônia. Esse 
casamento aconteceu depois que sua filha, Irene, havia nascido, então Blake teve de adotar a sua própria filha para 
fazer tudo na legalidade. 

Depois que Anna voltou para Grodno, de seu esconderijo, ela foi para uma fábrica que uma vez a havia contratado 
antes da guerra, e ela conseguiu um emprego. 

Depois da Guerra 

O fim da guerra não significou o fim do perigo para os judeus na Polônia. "Ainda ocorriam pogroms, e ainda 
estávamos com medo dos poloneses", disse Anna. Em pouco tempo Anna e Blake mudaram-se para Lodz, 
juntamente com alguns outros judeus que também haviam sobrevivido. Eles viveram lá como não-judeus, sob o 
nome Stephan e Anna Podolski, e em 21 de julho de 1946, Irene nasceu. 

Eles mantiveram o nome Podolski, quando, em 1947, eles puderam deixar a Polônia e mudar para a Suécia por dois 
anos. Depois de ir embora da Suécia, Anna se lembrou do quanto ela havia perdido no Holocausto. "Quando saímos 
da Suécia, e nós estávamos no barco, havia tantas pessoas acenando adeus, adeus, adeus, e eu vi meu pai acenando 
para mim e me dizendo adeus. ‘Minha filha, Deus te abençoe.’ Eu vi isso. Eu vi isso. E eu sinto que o meu pai está 
cuidando de mim." Podolski continuou a ser o sobrenome de Anna e Blake. Depois disso, eles conseguiram vistos e 
mudaram-se para o México, e lá viveram por quatro anos. Por muito tempo os pais de Irene não revelaram a ela ou 
qualquer pessoa que na verdade, sua origem era judia. Mas Anna finalmente teve que explicar a ela: "Sim, nós 
somos judeus. Mas nós não somos pessoas ruins, nós somos boas pessoas." 

Quando os Schiffs finalmente tiveram a chance de se mudar para o Texas para que Blake pudesse ter um emprego 
lá, eles tiveram novos passaportes, e desta vez, pela primeira vez, eles usaram seus nomes reais. "Quando eu recebi 
meu passaporte e vi o meu nome, eu o beijei. Eu estava tão feliz de não ser mais Anna Podolska."7 Ao longo de tudo 
isso, e até mesmo por décadas depois, Anna Schiff lutou para dar sentido a sua sobrevivência. Ela disse que 
reconheceu como Deus tinha sido bom para ela, mas, ao mesmo tempo, sempre que pensava sobre seus familiares 

                                                                 
7
 Em polonês, o sobrenome da esposa acaba em “ska”, quando o sobrenome de seu marido termina em “ski”. 
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mortos pelos alemães, ela concluiu: "Para dizer a verdade, muitas vezes eu desejei ir com eles. Não posso esquecer a 
crueldade. Eu nunca vou esquecer. E a injustiça eu nunca vou esquecer. E eu quero que o mundo se lembre e não se 
esqueça desta crueldade. Mas eu tentava acreditar que existem também, pessoas boas na vida." Depois de viver na 
Polônia, Suécia e México, em 1952, Anna, Blake, e Irene mudaram-se para um subúrbio de Houston, Texas. Blake 
trabalhava na indústria de óleo e ia para a escola à noite, estaba terminando sua graduação, enquanto Anna 
trabalhava como caixa em um supermercado. Em 1960, Blake foi transferido para Los Angeles pelo seu empregador, 
a Occidental Petroleum, e em 1968 a  Occidental moveu-se para Sydney, na Austrália. Anna ocupou vários trabalhos 
de contabilidade antes da mudança para a Austrália. Mudou para lá depois que Irene casou naquele ano. Anna foi 
para trabalhar no escritório de Blake em Sydney, e eles permaneceram em Sydney por oito anos. 

Quando eles voltaram para Los Angeles, Blake saiu da  Occidental e estabeleceu uma empresa de consultoria, que 
tinha até mesmo a Vishay Intertechnology como cliente, o gigante de componentes eletrônicos criado por outro 
sobrevivente judeu de Grodno,  Félixs Zandman, cujo remetente tio Frejdowicz (que sobreviveu com Zandman) foi o 
primeiro namorado de Anna. Blake Schiff morreu em 2006, e Anna se mudou da Califórnia para um subúrbio de 
Kansas City. Em meados da década de 1960 Heinz Errelis, o chefe do posto Grodno do Serviço de Segurança alemão 
(ou SD) no distrito de Białystok, e Kurt Wiese, que serviu sob Errelis, foram finalmente presos e levados a 
julgamento, em Colônia, na Alemanha. Tanto Anna quanto Zandman foram para Colônia para testemunhar contra 
eles. Anna nos disse que quando ela entrou na sala do tribunal e viu Wiese, ela começou a gritar, “’Você enterrou 
meu filho!’ Eu queria sair, e eu queria sufocá-lo.", disse Anna. Uma mulher da Cruz Vermelha a acalmou.8 

Vinte anos após o fim da guerra, a filha de Anna, Irene Weiner, visitou Harmuszko em Varsóvia. Em sua carteira, ele 
ainda carregava um pequeno pedaço de papel amarelo dobrado, que foi uma nota da tia de Irene Halinka, irmã de 
seu pai, a quem Harmuszko tinha ajudado a salvar. 

Nossa visita a Wanda Cherpatuk 

Nos organizamos para a filha Gawroniks, Wanda Cherpatuk, vir de Grodno para nos ver em Varsóvia para uma 
entrevista. Ela estava acompanhada de sua filha, Nadja Kocniewa, também de Grodno. No início de nosso encontro, 
abrimos um computador portátil e mostramos uma foto antiga de Anna, que havíamos conseguido alguns meses 
antes. Ela agarrou a tela e beijou a imagem de Anna várias vezes. 

Wanda tinha cerca de 13 anos de idade, quando ela conheceu Anna, então sua memória desses anos de guerra é 
bastante clara. Na verdade, ela nos disse, através de um tradutor: "Eu posso fechar os olhos e ver tudo." 

A pergunta que nunca quis calar para as famílias que foram salvas é: Por quê? O que levou os pais de Wanda a 
ajudar os judeus? "Um vizinho, Harmuszko, trouxe Anna e os outros até nós", disse Wanda. 

"E eles eram apenas pessoas. Nós não poderíamos mandá-los embora, porque para nós eles eram apenas pessoas." 
O que sua família dizia dos judeus que ajudaram a salvar foi que "Eles eram boas pessoas e vizinhos." Na verdade, 
membros da família de Wanda eram pacientes regulares do Dr. Woroshylsky, uma das pessoas escondidas no 
celeiro. "Meus pais não estavam pensando sobre as consequências," Wanda disse. Ainda assim, Wanda se lembrava 
de estar preocupada pois sua vida estava em risco por causa dos judeus escondidos. "Quando eu era jovem, eu me 
sentava em frente da pintura de Maria, e rezava para não ser descoberta. Nossos pais não tinham o direito de 
arriscar nossas vidas, mas eles adoraravam essas pessoas e eles o fizeram mesmo assim.” 

A "primeira ação" de sua mãe todos os dias, ela disse, "era de cuidar das oito pessoas. Eles eram alimentados três 
vezes ao dia. Na parte da manhã eles comiam pão com manteiga. Na parte da tarde eles geralmente comiam sopa, 
e  de vez em quando matávamos um porco e os dávamos carne." Wanda disse que sua família compreendia 
totalmente o que aconteceria a eles se fossem pegos ajudando os judeus. "Morte. Nada mais." Então, Wanda 
“nunca disse ao padre sobre o que fazíamos, porque salvar as pessoas não era um pecado. Muitas vezes, os 
hitleristas alemães vinham de moto. Nós não sabíamos o que vinham exatamente fazer. Muitas vezes nós sentimos 
muito medo da morte. Houveram pessoas que vieram para a nossa propriedade porque suspeitavam de nós, mas 
felizmente ninguém entre os judeus escondidos tossiu ou espirrou quando eles estavam presentes".9 Depois da 
guerra, ela disse: "Um monte de gente gritou conosco dizendo, ‘Você arriscou toda a aldeia. Você arriscou todas as 
nossas vidas, fazendo isso'.” Disseram que este era o nosso negócio e não tínhamos direito de fazer o que fizemos, 
mas não prestamos aténção a nada que disseram Wanda e Anna Schiff mantiveram contato ao longo dos anos 
através de cartas e telefonemas. Na verdade, a primeira vez que entrevistei Anna, ela tinha acabado de receber uma 
carta de Wanda. E quando Wanda beijou a foto de Anna na tela do computador, ficou evidente o quanto a amizade 
significa para ela. 

                                                                 
8
 Para mais informações sobre o julgamento de Colônia, acesse o site do Yad Vashem, 

<http://www.yadvashem.org./about_holocaust/lost_worlds/grodno/grodno_the_german_occupation. html>, acessado em 07 de março de 
2009. 
9
 Os hitleristas eram um termo comum para os poloneses das tropas da Alemanha e autoridades nazistas. 


