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Wasz zamiar to wielkie szaleństwo, wielkie ryzyko. Nie wiecie, co robicie!  
Wprowadzacie do waszego domu jakieś obce dziecko, stworzenie, o którym nic 

nie wiecie, którego charakteru najzupełniej nie znacie!
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Ania
zZielonego Wzgórza

Lucy Maud Montgomery



Urodziła się w Clifton (obecnie New London) na Wyspie Księcia Edwarda 30 
listopada 1874 roku, w rok po przystąpieniu wyspy do Federacji Kanadyj-
skiej. W 1908 roku jej pierwsza powieść Ania z Zielonego Wzgórza (polskie 
wydanie r. 1912) wprowadziła Wyspę Księcia Edwarda na literacką mapę 
świata. Do śmierci w roku 1942 Montgomery wydała ponad dwadzieścia 

powieści oraz setki opowiadań i wierszy, a jej imię stało się znane daleko poza granicami 
anglojęzycznego świata. Jej książki w sensie formalnym zaliczają się przeważnie do literatury 
„młodzieżowej“, lecz ich niezwykłość polega na tym, że wciąż cieszą się popularnością nie 
tylko wśród dzieci na całym świecie, ale także wśród dorosłych, którzy do końca życia darzą 
je sentymentem. Opisy dziecięcych doznań, ludzkie dziwactwa i krajobrazy dzieciństwa dały 
nieśmiertelność wyspie.

Gdy L. M. Montgomery miała zaledwie dwadzieścia jeden miesięcy, zmarła jej matka; wkrótce 
potem ojciec wyjechał na zachód, gdzie zamieszkał i ożenił się po raz drugi. Mała Maud (Lucy 
po babce, Maud na cześć córki królowej Wiktorii) została w Cavendish, gdzie wychowywali 
ją surowi dziadkowie ze strony matki. Ponieważ dziadkowie byli apodyktyczni i wymagali 
od Maud, by zachowywała się cicho, grzecznie i przyzwoicie, zaczęła coraz częściej uciekać 
w świat wyobraźni, wolny od cenzury. Młoda Maud lubiła słowa i, podobnie jak Ania, lubiła 
używać wielkich słów i pisywać kwieciste ustępy. Studiowała łacinę, francuski i grekę, jej 
lektury obejmowały liczne i wybitne dzieła literackie. Pomimo owej wiedzy jej sposób pisania 
i wrażliwość były mocno zakorzenione w romantycznym, gawędziarskim dziedzictwie.

L. M. Montgomery pisała przez całe życie pamiętniki. Dzięki nim współczesny czytelnik 
przenosi się w inne, odległe czasy, by poznać najskrytsze myśli i uczucia, smutki i radości 
wyjątkowej kobiety, która zadziwiła świat. W pierwszej części pamiętników pt. Krajobraz 
dzieciństwa autorka snuje młodzieńcze marzenia i refleksje o życiu, rodzą się pierwsze 
przyjaźnie i miłości nastolatki, a potem młodej, intrygującej dziewczyny. Opisuje rodzinne 
miasteczko, gdzie po latach na Zielonym Wzgórzu zamieszkała rudowłosa Ania. Dziewczynka 
ta obdarzona została cechą, którą posiadała sama pisarka: wśród cierpienia i smutku potrafiła 
wzniecić płomyk nadziei i wiary.

Tych parę lat na Zielonym Wzgórzu uzmysłowiło mi, jakże ogromnie 
potrzebowałam miłości tych dwojga – równie samotnych jak ja – ludzi,  
i jak bardzo moja obecność odmnieniła ich życie. Nie chcę nawet myśleć,  
co by się ze mną stało, gdyby nie pomyłka pani Spencer. Mój wielki świat 
wyobrażeń jest już nieco inny niż wtedy, kiedy musiałam nim zastępować 

potrzebę „należenia” do kogoś. Jednak wiem już na pewno, że nie potrafiłabym 
żyć bez niego. Myślę też, że to dobrze, jeżeli gdzieś na świecie zamiast stawu 
Barrych istnieje Jezioro Lśniących Wód – tylko nie można o tym zapomnieć.

Lucy Maud 
Montgomery



L. M. Montgomery

Pamiętniki
Piątek, 16 stycznia 1907
Cavendish, W. Ks. Edwarda
Moim życiowym celem było zawsze napi-
sanie książki „z prawdziwego zdarzenia”. 
W ostatnich latach poważnie nad tym 
rozmyślałam, lecz zadania to wydawało 
mi się tak wielkie, że nie miałam odwagi 
zacząć. Zawsze nienawidziłam zaczy-
nania opowieści. Kiedy już napisałam 
pierwszy akapit, czułam się tak, jakbym 
miała połowę pracy za sobą. Rozpoczęcie 
książki zdawało się zatem ogromnym 
przedsięwzięciem. Ponadto nie wiedzia-
łam, jak znajdę na to czas. Nie mogłam 
sobie pozwolić na zaniedbywanie stałych 
zajęć.

Zawsze prowadziłam notatnik,  
w którym zapisywałam przychodzące mi 
do głowy pomysły fabuł, zdarzeń, postaci  
i opisów. Dwa lata temu, wiosną 1905 
roku, przeglądałam ów notatnik w po-
szukiwaniu jakiegoś pomysłu na krótką 
powieść w odcinkach, którą chciałam 
napisać dla pewnej niedzielnej gazety 
dziecięcej; i natrafiłam na wyblakłą 
notatkę sprzed lat dziesięciu: „Dwoje 
starszych ludzi chce zaadoptować chłopca 
z sierocińca. Omyłkowo przesyłają im 
dziewczynkę.” Pomyślałam, że to się 
nada. Zaczęłam szkicować rozdziały, 
tworzyć zdarzenia i „lepić” moją boha-
terkę. W jakiś sposób stała się dla mnie 
kimś bardzo prawdziwym i zawładnęła 
mną w niezwykłym stopniu. Jej osobo-
wość przemawiała do mnie i uznałam, 
że to wstyd, aby miała się zmarnować 
w krótkiej, seryjnej opowiastce. I wtedy 
pojawiła się myśl: „Napisz o niej książkę. 

Masz główny wątek i postać. Musisz 
to tylko rozciągnąć na tyle rozdziałów,  
by powstała książka.”

Rezultatem była „Ania z Zielonego 
Wzgórza”.

Zaczęłam ją pisać pewnego majowego 
wieczoru i później robiłam to przeważnie 
wieczorami, po ukończeniu zwykłych za-
jęć, przez całe lato i jesień; a skończyłam 
chyba w styczniu 1906 roku. Pracowałam 
z zamiłowaniem. Niczego przedtem nie 
pisałam z tak wielką przyjemnością. Od-
rzuciłam precz „morał” i ideały „szkółki 
niedzielnej” i uczyniłam z mojej Ani 
prawdziwą, żywą dziewczynkę. W roz-
działy książki wplotłam wiele własnych 
marzeń i przeżyć z dzieciństwa. Sceneria 
Cavendish posłużyła jako tło, a Aleja 
Zakochanych odegrała doniosłą rolę.  
W książce wiele się dzieje, ale całość, 
mimo wszystko, opiera się na Ani. Ona 
tworzy tę książkę.

środa, 9 października 1907
Cavendish, W. Ks. Edwarda
Wczoraj napisałam sześć pierwszych 
stron nowej książki – drugiej części „Ani”. 
Przez całe lato zajmowałam się groma-
dzeniem materiałów, szkicowaniem roz-
działów, tworzeniem i dopasowywaniem 
zdarzeń oraz „lepieniem” postaci. Jest 
to nieprzyjemny etap pracy, ale mam 
go już za sobą, a reszta to czysta radość. 
Tchnąć życie w te szkielety i sprawić, by 
zaistniały – jest poczuciem pokrewnym 
radości stwórcy. Ania wydaje mi się tak 
rzeczywista, jakbym ją urodziła – tak 
rzeczywista i tak droga. 

Bawiłyśmy się bajecznie… „Bajecznie” jest 
to nowe wyrażenie, którego się dziś  

nauczyłam. Ileż miałabym do opowiadania. 
Były też lody. Brak mi słów do opisania 

lodów śmietankowych. Ach, jakież 
wszystko było bajeczne!

21 września 1889
Cavendish, Wyspa Ks. Edwarda
Zamierzam zacząć nowy pamięt-
nik. Prowadziłam wprawdzie coś 
w rodzaju pamiętnika od lat – od 
dziewiątego roku życia aż do teraz. 
Ale dzisiaj spaliłam te zapiski. Były 
tak głupie, że ogarnął mnie wstyd.  
I w do datku bardzo nudne. Co 
dnia opisywałam wiernie, jaka była 
pogoda. Przeważnie niewiele więcej 
miałam do powiedzenia, ale gdybym 
nie pisała codziennie, czułabym się 
tak, jakbym popełniła jakieś prze-
stępstwo – prawie jak gdybym nie 
odmówiła modlitwy albo nie umyła 
twarzy.

Teraz jednak mam zamiar zacząć 
od nowa i pisać tylko wówczas, 
gdy jest o czym. życie staje się 
dla mnie coraz bardziej zajmujące  
– niebawem skończę piętnaście lat. 
W tym pamiętniku nigdy nie będę 
opisywała pogody – chyba że oka-
że się tego warta. I – co nie mniej 
istotne – zamie rzam zamykać ten 
zeszyt na klucz!



Jest milion razy lepiej być Anią z Zielonego Wzgórza niż Anią znikąd.

Pokrewne dusze nie są tak rzadkie, jak pierwotnie sądziłam.  
Jak to przyjemnie dojść do wniosku, że jest ich na świecie tak dużo.

A jednak Maryla musi mieć wyobraźnię, bo inaczej skąd by wiedziała, jak bardzo 
pragnęłam zaprosić Dianę na podwieczorek.

Wiem, że muszę być ukarana. Ale czy by Maryla nie mogła ukarać mnie  
natychmiast, abym idąc na piknik, nie miała żadnej troski w duszy?



Zapewne, Marylo, Ania nie powinna była brać broszki.  
Powinna była przyznać się. Ale sama mówiłaś, że nikt jej nigdy nie wychowywał.

Nagle zaświta mi w mózgu jakaś myśl niezwykła i natychmiast pragnę ją 
wprowadzić w czyn. Jeśli się nad tym zastanowić, cała przyjemność pryśnie.
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W programie wykorzystano fragmenty Pamiętników 
L. M. Montgomery, wydawnictwo Nasza Księgarnia, 

W-wa 1996

Prawa autorskie dotyczące wystawienia tego spektaklu 
na terenie RC reprezentuje agencja DILIA Praga,  

na terenie Polski ZAiKS Warszawa.

Musimy zatrzymać nasz stary kochany kąt. Będę Maryli czytywała głośno  
i będę ją rozweselała. Nie może być ani smutna ani samotna. Będziemy żyły  

we dwie, spokojnie i szczęśliwie. Sądziłam, że potrafię sięgnąć wzrokiem 
daleko, wiele mil w dal. Teraz oto niespodziewanie jakiś zakręt.  

Nie wiem, co się poza nim znajduje, ale chcę wierzyć, że tylko dobre.


