
Magnificencjo, Wysoki Senacie,  

 

Poproszono mnie, abym w tej uroczystej chwili wypowiedział słowa, które 

uzasadniają przyznanie Pani Annie Frajlich Medalu Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Zrozumiałem, że powinienem z bogatego dorobku pisarki wybrać kilka zdań i 

skomentować je przed Wysokim Senatem. Chciałbym te zdania wyłuskać z jednego 

znakomitego eseju, który zatytułowany jest Mój Szczecin. Po raz pierwszy 

opublikowany został w „Pograniczach” (2003, nr 3). Wyimki z eseju nazywam 

lekcjami. „Lekcja” kojarzy się z edukacją. Szkoła jest bliska Annie Frajlich i powraca 

w wielu Jej wierszach oraz opowiadaniach. Ale „lekcja” ma również inne znaczenia:  

hermeneutyczne, teologiczne, estetyczne. 

Lekcja pierwsza – historii. W eseju czytamy: „Moim pierwszym wrażeniem 

szczecińskim były tapety. Nigdy przedtem czegoś takiego nie widziałam, bo gdzie? Nie 

na Uralu, który jest najdawniejszym  obrazem w mojej pamięci, i nie w wagonach 

towarowych, którymi wracaliśmy do Polski”  (s. 27).   

Ten cytat jest charakterystyczny. Oddaje sposób postrzegania świata kilkuletniej 

dziewczynki. We wspomnieniu wpierw są kolorowe tapety, a następnie szare, 

zniszczone i pewnie cuchnące wagony towarowe. Jak sądzę – te trzy zdania mówią coś 

o stylu Anny Frajlich. Pisarka przypomina nam, że wielu mieszkańców Szczecina ma w 

swojej (i rodzinnej) historii podróż towarowym wagonem, który inni nazywali 

bydlęcym. Nie chodzi tylko o to, że przesiedleńcy utracili swój dobytek i swoje 

domostwa. Rzecz w tym, że sama droga była dalszym ciągiem wojennego kataklizmu. 

Charakterystyczne jednak, że Anna Frajlich po wielu latach nie dokonuje korekty 

swoich wspomnień; że zachowuje i pielęgnuje dziecięcą wrażliwość jeszcze w 2003 

roku. Wpatruje się więc w kwieciste ściany mieszkań poniemieckiego Szczecina i 

zostawia niejako w tle wagon towarowy, w którym przebywała kilka tygodni, zanim 

przybyła do Polski. Dopowiem, że w innych tekstach prozatorskich i lirycznych Anna 

Frajlich przybliży tych wcześniej zamieszkujących w pokojach z kolorowymi tapetami.  

Niełatwa to sytuacja pamiętać o trudach przesiedleńczych i poszukiwać Arkadii 

w obcym mieście. A jej namiastką jest nie tylko mieszkanie, lecz i ogród działkowy 

(wtedy im. Iwana Miczurina) w zielonej dzielnicy: „Pogodno pachnące dymem 



palonych na wiosnę i jesień badyli, emanujące wszystkie zapachy od lipy po maciejkę, 

było domem” (s. 29).  

Lekcja druga – wymowy.  

W eseju Mój Szczecin Anna Frajlich zamieszcza też wspomnienie o swojej próbie 

radiowej. Jesteśmy w latach 50. XX wieku. Anna gra w słuchowisku Witolda Wirpszy 

(wtedy przebywającego w mieście nad Odrą). A jedna z jej kwestii to: „Jestem 

Niemcem”. Słowa brzmią dramatycznie. Dziewczyna zna ten ton ze spowiedzi Jacka 

Soplicy. Jej ojciec miał w pamięci całe księgi Pana Tadeusza.  Na tę wypowiedź reaguje 

reżyserka: „Nie, to nie tak. (…) Powiedz zwyczajnie: Jestem Niemcem” (s. 33). 

Ten fragment zasługiwałby na obszerny komentarz historyczny i filologiczny. 

Jak wiemy, powojnie to okres, gdy „Niemiec” pisano małą literą. Anna Frajlich 

otrzymała cenną wskazówkę, nie tylko ze sztuki wymowy, lecz niejako przy okazji z 

humanizmu. „Niemiec”, „Polak”, „Ukrainiec”, ale i „Żyd”  – należy artykułować 

zwyczajnie. Pisarka w swojej twórczości wielokrotnie pokazywała, jak to się robi. A 

wspaniale w eseju z 1999 roku, w którym przypomina zawstydzenie dziewczynki, gdy 

pytana w szkole o imię ojca, musi odpowiedzieć Psachie. A następnie odtwarza 

dociekliwość dojrzałej kobiety i wykładowczyni uniwersyteckiej poszukującej źródła 

żydowskiego słowa. Okazuje się, że chodzi o Petachyjasza z biblijnej Księgi Ezdrasza 

(Imię ojca, w: Laboratorium, Wydawnictwo Forma. Stowarzyszenie OFFicyna, 

Szczecin, Bezrzecze 1999). 

Lekcja trzecia – wierności. Anna Frajlich intrygująco opowiada o swojej 

szczecińskiej szkole i wielonarodowej klasie. Byli w niej Polacy, Francuzka z 

wyraźnym akcentem, kilka uczennic z niemieckimi nazwiskami… W tę historię Anna 

Frajlich wplata anegdotę o swojej polonistce, pani Jeżewskiej. Otóż okazało się, że jedna 

z uczennic, bardzo dobra, Wanda M. wyjechała ze Szczecina. W korespondencji ze 

swoimi koleżankami opisywała swój nowy świat (szafy pełne garderoby, kolorowe 

sukienki). Napisała też do swojej nauczycielki. Pani Adela Jeżewska odmówiła 

korespondencji. Dociekliwa uczennica dopytywała o powody decyzji: „czy dlatego, że 

nazywam się Edith Sch.?” Polonistka wyjaśniła: „Nie dlatego, że nazywasz się Edith 

Sch., ale dlatego, że byłaś Wandą, a teraz jesteś Edith Sch.” (s. 32).   



Z autobiograficznego eseju nie wynika, aby Anna Frajlich bezwarunkowo 

akceptowała rozstrzygnięcie swojej nauczycielki. Może jednak oczekiwała od swoich 

uczennic zbyt wiele? Ale pisarka podkreśla, że klasa historię Wandy M. i polonistki  

zapamiętała. A w innym miejscu wyzna, że kto uczęszczał na lekcje pani Jeżewskiej, 

został „naznaczony”.  

Nie wiem, jak ta decyzja nauczycielki wpłynęła na wybory życiowe Anny 

Frajlich. Wiem jednak z różnych jej wypowiedzi, że z niezwykłą wdzięcznością i 

serdecznością wspomina swoich profesorów. A wzmianka o Janinie                         

Kulczyckiej-Saloni, promotorce pracy magisterskiej o Stanisławie Brzozowskim na 

Uniwersytecie Warszawskim, pojawiła się we wstępie do najnowszej książki Anny 

Frajlich (The Ghost of Shakespeare: Collected Essays, edited by Ronald Meyer, Academic 

Studies Press, 2020). Czy nie dlatego, że to polonistom zawdzięczamy, oparte na 

literackiej wyobraźni, ćwiczenia z wierności sobie?  

 

                                                                                                  Jerzy Madejski 

 

Laudacja wygłoszona na posiedzeniu Senatu US (hybrydowym) 17 grudnia 2020 

roku z okazji wręczenia Annie Frajlich Medalu US. 

 

 

 

 


