
 
 
 
 
 
 

 
JANINA VALAVICIENE 
Mediador: Erick R. Godliauskas Zen1 
 
 

Erick R. Godliauskas Zen: Gostaria de agradecer a presença da senhora Janina Valaviciene,  imigrante, 
lituana de origem, personagem símbolo deste Seminário. A senhora poderia começar nos falando  um 
pouco sobre sua infância na Lituânia. 
Janina Valaviciene: A minha infância... Nós vivíamos na fazenda que meu pai havia herdado de sua 
família. Até a I Guerra Mundial, a Lituânia pertencia à Rússia. Quando a Guerra terminou, em 1918, e a 
Lituânia reconquistou a sua independência, os lituanos voltaram para as suas casas, para as suas famílias, 
para a sua terra. Meu pai também voltou com minha mãe e viveu os próximos anos, mais ou menos entre 
1920 e 1940, feliz na sua fazenda. Ele lutou muito para reerguer e abastecer com animais aquele espaço 
arrasado pela guerra. Eu nasci na cidade, porém morei na fazenda. Minha infância foi extremamente feliz, 
tranqüila, bastante próspera. Estudei na escola local, entrei no ginásio, fiz o primeiro e o segundo grau e, 
aparentemente, a vida seguia muito tranqüila.  
A Lituânia se reergueu das cinzas da I Guerra. País extremamente agrícola, pequeno. Nós tínhamos 
naquela época 3 milhões e 700 mil habitantes, numa extensão de 74 mil quilômetros. Mas a vida era 
realmente próspera. Nossos alunos, quando terminavam as escolas, continuavam seus estudos nas 
melhores universidades da Europa; nossas escolas tinham um nível muito bom. Nesse ambiente, eu cresci 
feliz com meus dez, doze, treze, quatorze, quinze anos, até que um dia em 1940... 
Eu não vou entrar em detalhes políticos, porque eu quero que vocês saibam como viveu uma menina-moça 
diante dessa mudança drástica de um país que se tornou um centro de um conflito mundial. Então, quando 
eu voltei da escola, em 15 de junho de 1940 – nosso ano letivo terminava em junho –meu pai me disse: “Os 
russos, os soviéticos estão ocupando a Lituânia”. Eu falei: “Não é possível, eu não sei de nada, ninguém 
comentou nada”. Ele me disse: “Estão ocupando a Lituânia, nós estamos perdidos”. “Como perdidos? Não 
está acontecendo nada! Não vi nada”. Não queria simplesmente acreditar. As férias começaram, e no dia 
seguinte a Lituânia, pequena como ela é, foi totalmente ocupada pelo exército soviético. Foi o primeiro 
contato físico com pessoas que eu nunca tinha imaginado e visto na minha vida. Eram pessoas 
aparentemente selvagens, de estatura baixa – desculpe as palavras que vou usar para caracterizar melhor 
– fedidos, maltrapilhos, cansados, desesperados e com sobrancelhas as raspadas. Estavam invadindo 
como se fossem formigas ou então baratas. A impressão foi horrível. Porém, eles tiveram um pequeno 
apoio, porque na Lituânia também viviam pessoas que não estavam satisfeitas com o regime político em 
vigor e deram o apoio necessário para os comunistas.  
 
Erick: Qual foi a reação do seu pai? Da sua família? 
Janina: A reação do meu pai foi muito triste, dolorida. Meu pai era estudante de medicina na Rússia e, 
durante a Revolução de 1917, sofreu repressões. Portanto, conhecia o comunismo de perto, conhecia os 
bolcheviques. As primeiras palavras dele foram: “nós estamos perdidos, acabou tudo, vamos esperar agora 
como é que irão se desenvolver os acontecimentos”. Naturalmente, como eu já observei, nós tínhamos não 
sei quantos por cento de simpatizantes comunistas ou que não estavam satisfeitos com o regime na 
república da Lituânia. Os soviéticos tiveram um certo apoio. É um pouco dolorido para mim falar dessas 
coisas, mas eu vou tentar. Dois ou três dias depois, a Lituânia estava totalmente ocupada: você olhava para 
trás ou para frente, para a esquerda ou para a direita, você via soldados, soldados e soldados. Vieram os 
tanques, os jipes, os caminhões e os soldados. Ocuparam os pontos estratégicos e se instalaram. Em 
seguida, vieram os políticos que faziam sua propaganda comunista e, com o apoio dos nossos comunistas 
locais, começaram os assim chamados meeting – palavra de origem inglesa, mas que foi muito usada por 
eles. Então, era meeting para cá, meeting para lá. Qualquer um subia na cadeira ou em um tonel e berrava: 
“Viva o nosso libertador Stalin!” “Viva a Lituânia livre!” “Viva a Lituânia livre da opressão do nosso 
presidente!” E assim por diante. Mas, dois dias ou três dias depois, ou uma semana depois tivemos as 
primeiras prisões, as primeiras deportações, os primeiros interrogatórios, os primeiros momentos de medo. 
Esse medo começou a nos perseguir durante toda a ocupação soviética. Felizmente, durou só um ano, mas 
o que eles fizeram nesse ano realmente poderia escrever livros e mais livros. Estou me referindo à Lituânia 
minúscula, com seus 3 milhões e 700 mil habitantes. Uma nação culta que foi, em curtíssimo prazo, 
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totalmente devastada. Tenho aqui uns exemplos, que interessam ou não, em que poderia citar para vocês 
como os soldados soviéticos invadiram, saqueavam, roubavam, ou então simplesmente se apoderavam de 
todo os bens que existiam nas lojas, nos depósitos. Eu vi pessoalmente um soldado soviético que tinha 
comprado ou roubado, não sei, quatro relógios de pulso no braço, porque na União Soviética não havia 
relógios bonitos em ouro. Saquearam tudo, tudo que poderiam levar... e começou medo e pânico. 
 
Erick: A senhora nos disse que recebeu a notícia da ocupação soviética no início das férias escolares. A 
senhora voltou à escola depois da ocupação? 
Janina: Sim! Nós tivemos nossas férias durante dois meses e meio, de junho a 1º de setembro, e voltamos 
para escola aparentemente normal. Eu estava no ginásio. Nós nos reunimos no pátio do nosso ginásio... 
todo mundo muito apreensivo, muito quieto, muito assustado, olhando para os lados, porque ninguém sabia 
como iria funcionar a escola, nossos professores. Nós tínhamos medo de nossos colegas, porque nós não 
sabíamos quem estava do lado de cá, quem ficou do lado de lá. Primeira coisa, nós nos reunimos no pátio. 
Nós sempre assistimos uma cerimônia religiosa na Igreja e, naquele dia, naturalmente, não havia nenhuma 
missa. A diretora, uma comunista – visivelmente, porque ela trazia uma faixa vermelha na manga – ordenou 
que nós marchássemos pelas ruas da cidade e cantássemos A Internacional.2 Essa música, esse hino foi 
traduzido na velocidade de um relâmpago. Acredito que uma semana depois que a Lituânia foi ocupada 
pela União Soviética, a letra já se fazia presente. Nós percebemos que uma parte das nossas colegas 
também estavam com as faixas e umas pequena estrela vermelhas de cinco pontas na lapela. 
 Essas cinco pontas – eu digo isso, porque sou uma pessoa de idade que já viveu tudo que tinha para viver 
– essas cinco pontas vermelhas me incomodam um pouco até hoje. Não tenho nada contra nosso 
presidente eleito [risos], mas esta estrela me incomoda, porque esta estrela me perseguiu a vida inteira... 
Aqui ou em outro lugar. 
 O primeiro dia na escola foi muito triste: marchamos como umas idiotas. Não olhávamos uma para a cara 
da outra, morrendo de medo. Nós nos reunimos no salão da escola para receber instruções em que salas 
iríamos ter nossas aulas – como todos os anos acontecia. Apresentavam-se no palco ou novos professores, 
a diretora, naturalmente comunista, e nossos antigos professores, que eram aqueles professores que nós 
amávamos tanto. A diretora fez um discurso dizendo que a escola ia mudar, direção ia mudar, muita matéria 
ia cair, muita matéria ia entrar, e terminou o discurso dizendo: “Agora vamos cantar A Internacional”. Surgiu 
uma dúzia de meninas que cantaram A Internacional, muito bonita por sinal. Foi neste momento que a 
diretora se levantou e ordenou à todos que fizessem o mesmo. Ninguém se mexeu. Estavamos todos 
assustados, protestando. Com ódio mortal, fazia movimento para que todos levantassem, e ninguém 
obedeceu. Nós eramos, mais ou menos, mil meninas assustadas no salão. Em seguida, quando terminou A 
Internacional, mil vozes puxaram o hino nacional lituano. Choramos todos. Mil pessoas choravam; os 
professores também choravam. Acho que foi a única vez na minha vida que eu me emocionei até o fundo 
da minha alma cantando o nosso hino nacional, que eu só consegui cantar novamente aqui no Brasil. 
Quantos anos depois? Aqui... na colônia lituana! 
Essas são pequenas passagens, pequenas observações, que estou narrando quando eu era criança, 
jovem, menina. Eu tinha o hábito de anotar tudo; por isso tudo ficou muito claro na minha lembrança. Eu 
andava com papeizinhos nos bolsos e, com um pedaço de lápis, anotava as coisas que eu via e observava. 
Por isso, consegui montar minhas lembranças, montar o meu livro para meus filhos, e meus netos para que 
eles saibam como nós vivemos essa época tão terrível que foi a II Guerra Mundial. 
 
Erick: Qual foi o momento decisivo que levou sua família a deixar a fazenda em que viviam? 
Janina: Então... Aí já complica um pouco mais, pois preciso entrar em detalhes. A nossa fazenda foi 
confiscada imediatamente porque éramos burguêses, muito ricos [risos]... já estou debochando! Nós 
éramos classe média. Meu pai trabalhava muito, nós nos sustentávamos normalmente como os outros 
fazendeiros da Lituânia. Mesmo assim ele foi considerado burguês, e, como tal, teve a fazenda confiscada. 
Imediatamente trouxeram gente muito feia, da Rússia e da Ásia – eram assim chamados os colonizadores. 
Meu pai foi obrigado a ceder metade da casa e também a dividir os animais, e tudo que havia na fazenda: 
galinhas, patos, porcos e outras coisas. Tornou-se um pouco difícil a convivência com pessoas estranhas 
que não queriam trabalhar, porque eles estavam acostumados a viver nas fazendas Kolkhoz,3 onde não 
havia necessidade de trabalhar para si próprio. Ali se trabalhava para o governo que lhes pagava; então, 
todos eram funcionários públicos. E aí se eu trabalho ou não trabalho, se eu dou comida para o porco ou se 
eu não dou comida para o porco, o ordenado no fim do mês estava garantido. A situação tornou-se muito, 
muito difícil, muito desagradável. Meu pai era um fazendeiro nato, adorava a fazenda, adorava trabalhar na 
lavoura. Então, ele disse que a vida não poderia continuar como estava, porque nós não iríamos sobreviver 
ou ultrapassar esta fase de confisco da nossa terra, da nossa casa. Estávamos aguardando os 
acontecimentos, digamos assim, no panorama internacional. A tensão estava muito grande, pois em 1940, 
Hitler já estava começando a reinar bastante. Havia invadido a Polônia e feito muita mudança no Leste 
europeu. Nós estávamos desconfiados, ou então esperando um desfecho diferente, porque do jeito como 
estava não podia continuar... 



 Eu continuava minhas aulas no ginásio, aliás, aparentemente, tudo continuava como se fosse antigamente. 
A gente ia para a escola, voltava. Nós estávamos estudando a constituição soviética, foi introduzida a língua 
russa, começamos a ter todos os dias uma hora de russo, Foram diminuindo as aulas de lituano, 
ministradas só duas vezes por semana. Veio a idolatria ao Stalin. Arrancaram todos os crucifixos,  – a 
Lituânia era um país católico – e penduraram fotografias de Stalin e Lênin. Nós “rezávamos” para Stalin 
todas as manhãs, pedindo para ele iluminar nossas mentes, que nos desse aquele sol maravilhoso que 
brilhava sobre nossas cabeças e  que nos garantisse aquela liberdade e prosperidade. Era muito difícil, 
porque era uma situação pesada, uma situação insegura e, naturalmente, o medo... o que predominava era 
o medo. Todos os dias, nós ficávamos sabendo que alguém foi preso, que alguém desapareceu, que 
alguém foi interrogado, que alguém não dorme mais em casa, que alguém não mora mais com a sua 
família, que alguém saiu, mudou de endereço, foi para outra cidade, etc., etc. Essa a situação persistiu 
durante todo o ano. 
 
Erick: Em que momento a sua família deixou a fazenda? 
Janina: Naquela época, nós fomos surpreendidos, vamos dizer assim, aconteceu uma coisa inédita, 
maravilhosa, mas, ao mesmo tempo, terrível. Exatamente um ano depois, em 1941, estourou a II Guerra 
Mundial, e todos os pactos entre Alemanha e União Soviética, foram por água abaixo. A Alemanha atacou a 
União Soviética. Lógico entre a Alemanha e a União Soviética estão os três países bálticos. A Lituânia se 
tornou um campo de batalha. A Lituânia foi libertada muito depressa pelas forças alemãs; em dois dias nós 
já não tínhamos entre nós um soldado soviético. Assim como os soviéticos entraram rápido, saíram muito 
mais rápido ainda. Nós, naturalmente, recebemos os alemães com flores, pão, leite. Mulheres velhas – 
aquelas que já tinham perdido seus maridos ou filhos, porque foram deportados ou mortos pelos soviéticos 
– beijavam as botas dos soldados alemães. Isso pode parecer uma piada, mas são fatos verídicos.  
Eu preciso voltar para trás uma semana, uma semana! No dia 14 para 15 de junho, em uma noite só, foram 
deportados 33 mil lituanos para a Sibéria. Eles, os soviéticos, invadiram na mesma hora, os territórios 
lituano, letoniano e estoniano. Eram quatro horas da manhã. Deram vinte minutos para  a população juntar 
suas coisas. Muitos foram levados para com caminhões do exército, encurralados nos vagões de gado e 
enviados para a Sibéria. Isso foi exatamente na noite do dia 14 e 15 de julho, e dia 22 de julho os alemães 
estavam libertando a Lituânia. Agora vocês podem justificar, vocês que são jovens, a atitude desse povo 
sofrido que perdeu sua linhagem familiar. Eles receberam os alemães como libertadores. É muito estranho 
hoje falar sobre isso, porque desse fato desenrolou muita coisa. Vocês sabem do que estou falando. Nós 
voltamos para a nossa vida “normal”. Entre aspas, porque mudou o exército, mudou o líder, mudaram os 
uniformes, mudaram as caras, o comportamento, já não se tinha medo de prisões, deportações. 
Imediatamente, os intelectuais entravam em contato com os alemães, tentando restituir a independência da 
Lituânia.  
A alegria do começo frustrou em seguida. A Lituânia permaneceu ocupada pelos alemães pelos três anos 
seguintes [interrupção da fita]. Está gravando...! Eu já estive em um hotel, depois eu conto para vocês, 
durante regime soviético na Lituânia. Nós falávamos baixinho, escondido, porque em todas lugares visíveis 
e invisíveis tinha um negocinho como este daqui [risos]. No meio das flores, nos vasos. Estamos no 
abençoado Brasil! 
Como eu disse, mudaram os soldados, mudaram as caras... Realmente os alemães, desculpem, eram 
lindos comparados aos russos [risos]. Eles estavam barbeados, limpinhos, cheirosos [risos]. Eles tinham 
botas maravilhosas, pretas, lustrosas. Nós estávamos felizes, porque eles eram galantes, elegantes... 
Olhando com meus quinze, dezesseis anos de idade para aquelas caras todas. Mas, como eu disse, não 
era aquilo que nossos governantes ou nossa intelectualidade esperava da Alemanha.  
Voltamos normalmente às nossas aulas no ginásio; aparentemente não havia muita mudança, porém... aqui 
eu preciso abrir um parenteses muito importante: as judiazinhas que nós tínhamos em nossa classe já não 
vinham ao ginásio. Foram-lhes colocadas as estrelas de Davi nas roupas, nas costas, nas mangas, nos 
vestidos, nos casacos. Já não tinham o direito de andar na calçada, precisavam andar no meio da rua. 
Quando encontravamos nossas colegas, estudantes, elas não nos olhavam... Elas passavam de cabeça 
baixa como se estivessem condenadas, envergonhadas ou excluídas do ambiente. Agora, aquelas que 
desfilavam com faixas e estrelinhas vermelhas, que subiam nas cadeiras, nos tonéis, nas mesas, gritando 
“Viva Stalin, viva a liberdade, agora que nós vamos viver”,  foram todos embora com exército soviético. 
A Lituânia ficou outra vez bastante prejudicada, porque, além das deportações de pessoas maravilhosas, 
muitos comunistas também se evadiram. Aqueles que ficaram estavam também inseguros, pois não 
estavam com aquilo que esperavam: uma Lituânia independente.  
As aulas continuaram: Eliminaram a constituição soviética, naturalmente, a língua russa; entrou o alemão 
[risos], entrou o inglês, francês: haja visto que todos os lituanos falam três idiomas pelo menos, e às vezes, 
quatro, às vezes cinco línguas, um grande orgulho nosso. Muito bem. Aparentemente... mudou também a 
diretoria toda, pois os comunistas se afastaram fugindo para a Rússia. A  vida tornou-se relativamente 
tranqüila.  
Nossa fazenda estava completamente defasada, pois durante a ocupação soviética nada não foi plantado, 
não foi feito nada. Os animais estavam morrendo! Chegamos à conclusão que seria muito difícil recomeçar 



nossa vida na fazenda. Nós nos instalamos na cidade [Sauliai], porque eu ainda freqüentava a escola. 
Estávamos aguardando os acontecimentos. Aqui eu também preciso fazer uma observação. Vocês sabem, 
a Alemanha, no começo da guerra, avançou com força total, principalmente no primeiro ano, 1941. Em 
dezembro de 1941, começaram as nevascas e o frio abaixo de trinta graus. Foi então que os alemães 
pararam em frente do que hoje é S. Petersburgo, Leningrado, Stalingrado, os portões de Moscou. Ali eles 
permaneceram praticamente durante dois anos, parados. Não conseguiam avançar e não conseguiam 
recuar, porque os russos não tinham forças necessárias. 
Nós estávamos esperando algum acontecimento mais claro, observando naturalmente, como já disse, o 
panorama internacional, ouvíamos escondidos a rádio de Londres, que era proibido: havíamos sido  
avisados que não poderíamos ouvir estações de rádio estrangeiras. Estávamos nos sujeitando à 
propaganda alemã: alemão vai ser o dono do mundo [risos]. Aliás isso foi muito bem representado por 
Charles Chaplin, no filme O Grande Ditador. 
Nós éramos garotas e estávamos ocupadas com nossos estudos; mas as preocupações, de uma maneira 
geral, estavam ficando cada vez maior. Em 1943, as tropas soviéticas começaram a avançar para o Oeste. 
Vocês estão se orientando no mapa da Europa? São bons de geografia? Porque eu penso para mim é tão 
fácil, tão claro, mas quando a gente olha para o mapa da Europa...  é tão complicado! Eu não vou abordar 
as frentes na África e os bombardeios. Isso não nos interessa; eu estou falando da Lituânia. 
Meu pai percebeu que nós não tínhamos mais jeito de continuar na Lituânia. Surgiu a oportunidade, veja 
bem, de frentes de trabalho na Alemanha (Arbeitsfront). Todos os alemães estavam combatendo, eram 
soldados, e na Alemanha faltava gente para trabalhar. Muitos se inscreveram para ir para a Alemanha 
trabalhar em qualquer coisa, como se diz por aqui. Eu acho, que a decisão tomada por meu pai foi muito 
justa, muito certa e muito segura. Eu e minha mãe ficamos na Lituânia, porque eu queria concluir meu 
segundo grau. Meu pai, poliglota, foi para Alemanha, se apresentou e recebeu um trabalho de tradutor em 
uma enorme fábrica de munição, a Peenemünde, onde trabalhava o famoso Von Braun fabricando V. 1 e V. 
2, as primeiras bombas dirigíveis. Meu pai trabalhava como intérprete. Lá, em primeira mão, ficou sabendo 
que na Alemanha existiam Campos de Concentração. Até aí, ninguém falava nada sobre Campos de 
Concentração. Ele trabalhava com os poloneses, russos, húngaros, ucranianos. Meu pai era tradutor e 
travou conhecimento com esses grupos que vinham dos Campos de Concentração para trabalhar naquela 
fábrica de munição. Eles trabalhavam durante um certo período e, depois, voltavam para os Campos de 
Concentração. Aí que está! Eu quero ainda... Foi uma palestra muito bem colocada hoje [referência a 
palestra de Priscila Ferreira Perazzo. Prisioneiros de Guerra. A Reclusão dos Imigrantes Indesejáveis. 
(Brasil 1942–1945)], não tem nada a ver com a Europa, estava falando aqui do Brasil. Meu pai quando foi 
para Alemanha foi colocado nos Campos de Trabalho onde conviveu com pessoas de diferentes 
nacionalidades da Europa. Porém eles tinham uma certa liberdade, apesar da cerca de arame farpado. Eles 
podiam se locomover, sair, fazer a vida deles, mais ou menos normal. Lógico, precisava andar dentro dos 
limites das regras impostas pela Alemanha. 
Quando as frentes começaram a avançar, cada vez mais, meu pai começou a ficar preocupado e falou para 
minha mãe: “Pelo amor de Deus, vocês vão ficar lá na Lituânia!” Nós estávamos muito bem instalados, na 
casa de uma amiga da minha mãe e realmente... Hoje faz tudo parte do passado.  
Antes que a tropas soviéticas ocupassem novamente a Lituânia, saímos da Lituânia, fomos ao encontro do 
meu pai. Porém, não chegamos até lá, porque nós fomos de trem. Naquela época, os trens eram 
intermináveis, eu diria trinta, quarenta, cinqüenta vagões com refugiados. O que é um refugiado? 
Refugiados são aqueles que não queriam enfrentar o front mais uma vez e aqueles que não queriam ficar 
do lado de lá, dos comunistas. Percebemos que a guerra estava chegando ao fim; que a perda era visível. 
Nesta altura, os americanos invadiram...  os bombardeios eram violentos de todos os lados. Lembro aqui a 
invasão da Normandia. Nós sabíamos que alguma coisa deveria acontecer. O Leste todo estava indo para o 
Oeste. É difícil para vocês entenderem o que significa isso, porque não eram só estrangeiros lituanos, 
estonianos, tchecos, húngaros, mas eram russos. Eles não queriam ficar do lado dos soviéticos. Era uma 
massa de gente se deslocando do Leste para o Oeste. Aqui vou fazer uma observação: não era fácil! 
Os comboios eram longos, mas não eram comboios para a Sibéria, eram comboios para o Oeste. Onde nós 
íamos parar ninguém sabia, mas nós íamos para o Oeste. Os vagões estavam superlotados, com 
refugiados, soldados feridos, mulheres grávidas, gente de todas as nacionalidades. Os trens eram frios, 
paravam. Aqui preciso também fazer outra observação: nas estações em que os trens paravam, havia uma 
assistência social que fornecia sopa quente e um pedaço de pão, sem perguntar quem era você, para onde 
vai. Não Interessava saber se você era refugiado, prisioneiro, fugitivo, branco, amarelo, vermelho. Não 
interessa! Negro não tinha. Primeiro negro eu vi no navio, só. Era um tratamento igual para todos. Nós 
estávamos nos deslocando. Infelizmente, não encontramos meu pai, porque a frente de trabalho nos 
separou. Nós tínhamos o endereço onde, futuramente, nós procuraríamos encontrá-lo. O que exatamente 
aconteceu...  
 
Erick: Como era viver na Alemanha nazista? 
Janina: A vida na Alemanha foi relativamente curta, nós ficamos acolhidos nos Campos de Trabalho. Eram 
simplesmente Campos de Trabalho, porque a Alemanha toda estava apoiada em Campos de Trabalho. Nós 



ficamos muito pouco, porque o perigo que vinha do leste era visível. A gente estava transitando sempre 
para frente, para frente. Paramos em uma cidadezinha, Schwerin, à Oeste da Alemanha. Nos dirigimos para 
o norte da Alemanha, porque meu pai estava trabalhando em Peenemünde.  Chegamos a uma cidadezinha 
pequena, linda, pacata, tranqüila. Nós achamos o endereço onde deveríamos ficar hospedados aguardando 
meu pai. Fomos recebidas por uma professora de francês. A filha dela era minha amiga. Nos abraçamos, 
nós estávamos felizes, nós estávamos sobrevivendo! E aqui já era 1945, no comecinho da primavera. Os 
soviéticos estavam avançando. Os franceses estavam avançando do sul. Os americanos estavam vindo 
através da Normandia. Os ingleses estavam na Bélgica e Holanda. E nós espremidos, cada vez mais 
espremidos de todos os lados, aguardando os acontecimentos. 
Dia 2 de maio, seis dias antes do término da guerra, nós fomos surpreendidos pelos tanques americanos. 
Aquela alegria foi imensa, a gente não acreditava. Soldados loiros, soldados negros. Gritávamos e eles 
jogavam chocolates, sabonetes, chiclete, mais sabonetes. Eram nossos heróis, nossos libertadores, porque, 
até então, vivíamos cercados dos soviéticos e alemães. A chegada dos americanos era muita coisa para 
uma cabeça de vinte anos – não tinha vinte anos – dezessete anos, dezoito anos. 
Terminou a guerra. Tudo bem. E agora? Cadê meu pai? Não tínhamos notícias. Um reboliço total naquela 
cidade tão pequena. Surgiram os primeiros sobreviventes dos Campos de Concentração. Aí eu vi! Eu vi 
milhares e milhares deles surgirem, porque os Campos de Concentração foram evacuados pelos alemães e 
os prisioneiros foram levados para fora. Os alemães queriam, de alguma forma, eliminá-los para que não 
houvesse testemunho dos sobreviventes. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi homens tão magros, 
desnutridos: eram verdadeiros esqueletos dentro daquelas roupas listradas. Eles acamparam nos parques 
da cidade, alegres, livres dos alemães. 
E agora, o que seria de nós? Ninguém sabia nada. A cidade, como eu já disse, era pequena. A guerra para 
nós já havia terminado. Começaram os saques. É uma coisa terrível, vocês não podem imaginar o que 
significa saquear tudo o que está na sua frente. Foram saqueadas casas, empórios, lojas, fazendas, sítios, 
animais, cabras, leite, galinhas, ovos, tudo. Naturalmente os alemães (aqueles fazendeiros) pagaram um 
preço relativamente alto. Quem saqueou? Não foram os americanos, e sim os sobreviventes dos Campos 
de Concentração, atitude que se justifica, pois eles tinham fome e eram vítimas de anos e anos dos 
nazistas. 
Após quinze ou vinte dias, os estrangeiros começaram a se organizar. Aparentemente, aquela cidade só 
tinha refugiados. Nós andávamos com pequenas bandeirinhas de identificação na lapela:  eu sou tcheco, eu 
sou estoniano, eu sou lituano, eu húngaro. Enfim, desta forma a gente encontrava as pessoas. Você é 
tcheco? húngaro? polonês? Nossa! Que bandeirinha é esta? Essa é letoniana. E assim por diante. 
Começaram a se formar os Campos de Refugiados que reuniam cada grupo com sua nacionalidade. 
Formaram-se escolas, corais, enfim tudo que se pode imaginar. Naturalmente, a parte administrativa entrou 
no jogo também. Aí surgiu um problema! Quem iria dar comida para essa gente? Porque naquela cidade 
nós éramos centenas e centenas de refugiados. Quem iria nos sustentar?  
Acontece que, naqueles quinze dias que se sucederam, os homens que procuraram nos representar [os 
refugiados] perante as autoridades americanas, pediram um esclarecimento melhor: “O que vai acontecer 
conosco agora?” Os americanos foram taxativos: “A guerra terminou, vocês são lituanos, a Lituânia está 
livre, os russos são nossos amigos, nossos aliados e vocês voltam para a Lituânia”. 
Nós estamos fugindo dos russos. Mas, fugindo por quê? Nós não somos alemães, nós somos anti-
soviéticos. Mas por que anti-soviético? O que eles fizeram para vocês? Nos avisaram que, dentro de dois 
ou três dias, a cidade seria cedida para os soviéticos, porque os americanos iriam para o Leste extremo: o 
Japão ainda estava em guerra. Entramos todos em pânico. Não havia jeito de se locomover, nenhuma 
ajuda, não havia comida, não havia organização.  
Quero dizer que esta nossa última fuga [minha, do meu pai e da minha mãe] foi mais triste ou a mais 
violenta da minha vida. Era verão, nós não tínhamos meios de nos locomover. Não tínhamos um caminhão, 
nada. Simplesmente, salve-se quem puder. Essa massa de gente, muitas crianças e mulheres, se jogou 
pela estrada e começou a ir para o Oeste. Assim, nós andamos quilômetros e quilômetros puxando nossas 
sacolas, nossos caixotes, essas coisas todas, caminhavamos sempre para o Oeste. Apareceram os 
primeiros jipes ingleses que nos deram carona até uma cidade relativamente grande, uma cidade muito 
bonita: Lübeck. Lá os ingleses nos deram todo apoio necessário. Começaram a fornecer alimento para 
todos os refugiados por meio da UNRRA:4 leite em pó, café em pó, chocolate em pó, ovo em pó. Tudo era 
em pó. 
Nós começamos a nos organizar imediatamente formando escolas, grupos de dança, etc. E eu, como falava 
mais de um idioma, fui trabalhar na administração onde fazia um trabalho todo especial! Eu me orgulho 
desse trabalho! Porque com meus dezenove anos eu fiz uma grande contribuição para a humanidade. Eu 
tomava o depoimento dos  judeus sobreviventes dos Campos de Concentração, que eram testemunhas 
oculares: viram os nazistas fazendo execuções. Aquilo que vocês lêem nos livros sobre o Holocausto, eu 
tomava nota. Era o seguinte: se o preso não respondia a chamada, bala na nuca; estava doente não 
levantava às seis horas da manhã, bala na nuca; alguém não respondia alguma coisa, bala na nuca... Este 
tipo de depoimento, não era muito preciso. Era assim: rapaz, o nome dele...? Era de Cracove, o pai dele 
parece que se chamava... Ele era estudante, tinha vinte ou vinte dois anos. Como e quando ele morreu? 



Era dezembro no ano tal, estava com febre, não apareceu na chamada... e foi morto. Ele não sabia quem 
era essa pessoa, mas a descreveu bastante. Eu fazia isso em cinco vias com papel carbono, e as cópias 
eram enviadas para a Cruz Vermelha Internacional na Suíça. Através destes depoimentos, eles conseguiam 
identificar pessoas desaparecidas ou mortas, parentes de deslocados de guerra ou de refugiados.  
 
Erick: Em que momento a sua família decidiu emigrar para o Brasil? 
Janina: Aqui tem um fato muito importante, eu acho. Quando a Guerra terminou de verdade, dia oito de 
maio, foi aquela felicidade! A Alemanha estava infestada de estrangeiros, eu acho que tinha mais 
estrangeiros do que alemães. Quem era alemão estava se escondendo. De repente começaram falar que 
iria haver uma terceira guerra! Que terceira guerra? Quem contra quem? Entre os soviéticos e os 
americanos? Todo mundo queria sair dali o mais rápido possível, assim que houvesse uma oportunidade. 
Então passou 1945-46, entramos em 1947. O Canadá não queria saber de imigrantes, nem os EUA e a 
Austrália. Ninguém queria saber dos miseráveis que sobraram da guerra. O nome Brasil apareceu no 
horizonte quando uma comissão anunciou que quem quisesse ir para o Brasil poderia se inscrever. 
Venezuela também. O que nós poderíamos perder? Nada. A gente sabia que existia o Rio de Janeiro, 
Cristo Redentor, que o maior rio do mundo é o Amazonas e que no Brasil todo mundo falava espanhol 
[risos]. Meu pai disse: “Vamos para o Brasil”. Minha mãe: “Aí eu vou morrer, porque lá é muito quente!” 
“Não, não é tão quente. Tantos lituanos foram para o Brasil em 1926 a 1929, mais de trinta mil, todos estão 
lá, vivos, se instalaram, e nós temos notícias deles. Vamos para lá”. Foi muito rápido, muito rápido 
realmente. Nós fizemos nossas inscrições e os exames exigidos. Fomos deslocados para um porto alemão 
onde, em julho, encostou um navio muito grande – Stuart Heitzelman – que transportava as tropas 
americanas durante a guerra. Seu transporte era para o Brasil. O primeiro saiu em maio, o segundo éramos 
nós e o terceiro em setembro. Ao todo vieram 2400  imigrantes, 400 a 500 lituanos. Ninguém sabe 
exatamente quantos, porque ninguém passou pela polícia secreta e nem pelo DEOPS [risos]. 
Brasil, realmente, absolutamente desconhecido. Nós fizemos muita amizade no navio, conhecemos todo 
mundo, até porque a viagem durou quatorze dias. Desembarcamos no Rio de Janeiro, em plena baía de 
Guanabara: uma vista deslumbrante, o Cristo, o Pão de Açúcar. Enfim, são imagens que eu jamais vou 
esquecer. Aí com barquinhos pequenos, fomos transportados para a Ilha das Flores,um posto de recepção 
dos imigrantes. Chegamos em julho, era inverno, enquanto que na Europa era verão, então o clima era 
mais ou menos igual. Aquela água maravilhosa, porque o Mar do Norte chegava a  17 graus, e aqui era 27. 
Estávamos livres e estávamos no Brasil. Através de um posto de distribuição em Jundiaí viemos para São 
Paulo.  
Quero ressaltar: a colônia lituana que se estabeleceu em 1926 estava muito bem organizada e nos deu um 
apoio muito grande, inclusive os padres, os amigos nos estenderam a mão, cederam casa para morarmos, 
deram comida e lugar para trabalhar. Muita gente foi trabalhar na General Motors, uma loucura! Não fomos 
jogados pelo destino. O grupo que veio para o Brasil depois da II Guerra Mundial era de um nível intelectual 
muito bom. Todos eram profissionais, engenheiros, médicos, economistas, técnicos e falavam vários 
idiomas. Não houve dificuldade em achar um trabalho para recomeçar. Tenho que frisar que, aqui no Brasil, 
há cinqüenta e cinco anos, eu quero dizer que o povo brasileiro nos recebeu de braços abertos. Nunca 
houve uma discriminação. Chamavam a gente de “alemoa”, coisas assim... Nunca um descontentamento, 
uma crítica, sempre em todos os lugares, fomos bem-recebidos. E todos os nossos homens conseguiram se 
empregar relativamente bem e começaram a tocar sua vida. 
Eu, pessoalmente, tinha concluído o segundo grau e o meu sonho era a medicina. Naturalmente, o sonho 
desapareceu pelos caminhos da vida. Eu vi que era difícil começar alguma coisa aqui na universidade em 
1947. Precisava me sustentar, trabalhar, aprender o idioma, porque eu não sabia falar português. Então, 
achei que trabalhando no hospital poderia me aproximar um pouquinho mais da medicina. Comecei a 
trabalhar no hospital alemão onde não tinha dificuldade nenhuma para me comunicar. Fui muito bem 
recebida pelas freiras que falavam um alemão horroroso [riso]. Eu fiz uma certa impressão, porque eu tinha 
uma certa cultura, mas o problema era o idioma. Eu não podia me comunicar nem com os médicos e nem 
com os pacientes. O problema foi resolvido: me enfiaram no berçário onde eu não precisava falar [risos, 
aplausos]. Aprendi o idioma, entrei na escola de enfermagem, me casei com um lituano, tenho três filhos 
maravilhosos, todos formados fazendo parte da comunidade lituana no Brasil.                                       
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