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LISTY Z BŁĘKITNEGO ZAMKU 

Urodziłam się - bogom dzięki - na Wyspie Księcia 
Edwarda - napisała kiedyś Lucy Maud Montgomery. 

Archiwa tej niewie lkiej wyspy, oblanej zatoką 

Świętego Wawrzyńca, (której woda zfmową nocą lśni jak 
puchar napełniony winem i ogniem) pełne są nazwisk 

macierzystych i ojcowskich przodków Lucy, pionierów, 
przybyłych ze Szkocji do Kanady w XVIII wieku. 

Urodziła się więc - bogom i protoplastom dzięki -

na Wyspie Księcia Edwarda, 30 listopada 187 4 roku. 
Biografowie z lubością doszukujący się zbieżności 

między życiem pisarza a jego twórczością, nie mają 

w przypadku Lucy Maud problemów. Ania z Zielonego 
Wzgórza i Emilka ze Srebrnego Nowiu są właściwie 

autobiografią. Błękitny Zamek w pewnym sens ie także. 
Matka - Klara, śliczna i wiotka, delikatna i czuła, 

umarła na gruźlicę, gdy Lucy miała kilkanaście mie
sięcy. Ojciec ożenił się ponownie. W życiu córki zajął 
miejsce nikłe. 

Dzieciństwo minęło jej w wiosce Cavendish, na starej 
farmie rodziców zmarłej matki - Margaret i Davida 
Macneill. Praktyczni i trzeźwi dziadkowie byli ludźmi 
nieskorym_i do czułości. Ale dziecko obdarzone ogro
mem . wyobraźni i wrażliwości potrafiło stworzyć sobie 
świat, który żył i kochał ją. To były liście, cienie, 
kwiaty, chmury, muszle, morski wiatr, ogród, gdzie 
każde drzewo miało swoje im ię . 

Były też książki . Poematy Longfellowa, Tennysona, 
Byrcina, Scotta, Burnsa. Nade wszystko - baśnie Ander
sena. Wraca do nich ze szkoły, gdzie czuła się brzydka, 
źle ubrana, obca. Ona jedna wśród równieśników miała, 
wedle własnych słów, paszport do krainy czarów. 

Bolesne pragnienie domll stanie się leitmotivem jej 
całej twórczości. Ania Shirley - czy chce być mewą, 
wiatrem, różą, czy pszczołą, zawsze marzy o powro
cie - do swojego domu, gdzie bucha płomień z kominka 
rzucając ciepły, czerwony żar w chłodną noc jesienną. 



Jakaż była edukacja młodej dziewczyny? Skromna. 
Rok ucz'ęszcza do college'u w Charlottetown, kończy 
kurs literatury angielskiej w Halifax. Zostaje nauczyciel
ką. Szarymi, lodowatymi rankami pisze poematy 
o pięknie czerwcowych kwiatów. Czasem jej coś 

drukują. Bardzo rzadko. I nie płacą. 
Wiem, że nigdy nie będę sławna - pisze w dzienni

ku - Chciałabym tylko mieć jakieś godziwe miejsce 
wśród ludzi pracujących w zawodzie, jaki wybrałam ... 

Wiosną 1904 r. · zaczyna pisać Anię z Zielonego 
Wzgórza. Wieczorami, po pracy na farmie. Kończy 

jesienią złotą i purpurową 1905 roku. Osiem firm 
wydawniczych zwraca pospiesznie tekst. Lucy Maud 
wrzuca rękopis Ani do starego pudła po kapeluszach. 
Tam przeleży dwa lata . Kiedy na ścieżce Brzóz znów 
zakwitną konwalie, podczas wiosennych porządków 

odnajdzie go. 
Po sześciu tygodniach drżącymi rękoma otwiera 

kopertę. Firma L. C. Page and Company z Bostonu 
uprzejmie informuje panią Lucy Maud Montgomery, że 
rękopis jej został zaakceptowany do druku.„ 

Marzenie trwające od brązowej, starej ławki szkolnej
- staje się prawdą nareszcie po tylu latach harówki 
i walki - pisze w pamiętniku - Książka może nie mieć 
sukcesu, wiem, lecz pisałam ją z miłości, nie dla 
pieniędzy„. 

Ania z Zielonego Wzgórza ukazuje się w roku 1908. 
Mark Twain pisze do Lucy, że jest to najbardziej czaru
jące dziecko, jakie pojawiło się w literaturze od czasów 
nieśmiertelnej Alicji w krainie czarów:„ 

Montgomery ma lat 34. W tym momencie biografo
wie następny rozdział tytułują: Sława. 

Nadeszła moja książka. Muszę wyznać, że był to 
wzruszający i cudowny moment. Trzymałam w dło
niach moje zrealizowane marzenia - nadzie
je - ambicje„. - zwierzała się 20 czerwca · 1908 r. 
w liście. Do kogo? 

To historia jak gdyby z 1e1 książki. Pełna fin de 
sieklowego czaru. Gdy tęskniąc rozpaczliwie za Wyspą 
Księcia, beznadziejnie ślęczała nad korektą, pracując 

w jakiejś redakcji, a za oknami marzec kanadyjski siekł 
drobnym deszczem, przyniesiono jej nagle list. Pisał 

mężczyzna z odległej o setki kilometrów farmy, który 
przeczytał jej wiersz. 

,, 

Tak zaczęła się przyjaźń oddana, wieloletnia 1 nie
zwykła. Listowna. Nie byli w wieku młodzieniaszków. 
Ona miała lat 27, Ephraim Weber - 31. Byli tak do sie
bie podobni. Biedni. Marzycielscy. Samotni. W listach -
tytułowali się wedle kanonu epoki, oficjalnie - ale on 
pytał o jej ukochane kwiaty i prosił o fotografię, a ona 
pisząc, że śniła o nim, martwiła się, iż zdjęcia ofiarować 
nie może: Jestem niewielką osóbką, z bardzo drobnymi 
rysami, zaś moje zdjęcie przedstawia mnie jako ·masywną 

personę z wielką, wyrazistą twarzą I .„ I Wolę jednak 
być dziewczyną niż aniołem, bo kto wie, czy aniołowie 
miewają kwiaty majowe? /„. I Ktoś powiedział, że 

kwiaty to najsłodsza rzecz, jaką Bóg kiedyś stworzył, 
jaka szkoda, że zapomniał dać im dqsze. Ale ja nie 
wiem, .czy zapomniał.„ Znam róże, które mam nadzieję 
spotkać w niebiosach„. 

Żadna z jej 22 powieści nie zdobyła takiej popular
ności jak Ania z Zielonego Wzgórza. Pierwszy tom z -
całego długiego cyklu Ani przetłumaczono na 36 
języków. Dwukrotnie filmowano. Była sławna. Czy 
była szczęśliwa? Jestem zmęczona, śmiertelnie zmęczo
na„. - ta skarga powtarza się nieustannie. Nagle otoczy
ła ją zawiść. Odwrócili się niektórzy przyjaciele. Nie 
wiele warta to była przyjaźń zapewne - ale poczułam 
ból serca I „. I Świat słyszy o moich sukcesach. Nie wie 
nic o szturchańcach. 
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8 kwiecień 1906 
Mój drogi Panie W. 
Jest zmierzch. Pada zimny deszcz. Powietrze przesy
cone mgłą, ziemia błotem. A ja właśnie wróciłam 

z długiej wizyty w mym hiszpańskim ~amku ... 
Godzinę leżałam na dywanie przed płonącym 
ogniem.I ... I a moja dusza była daleko. 
Czy jest Pan także właścicielem zamku w Hiszpanii? 
I jak często bywa pan tam? Ja biegnę doń o zmierz
chu, w pozostałych chwilach zbyt zapracowana, by 
pamiętać o swych obowiązkach księżniezki„ . 

Książka, którą Lucy Maud dedykowała Ephraimowi 
w dwadzieścia lat potem ( 1926) jedyny jej utwór dla 
dorosłych, o miłości, przemieniającej starą, nieładną 

pannę w szczęśliwą kobietę, nosi tytuł Błękitny Za
mek. 

Na Boże Narodzenie 1908 roku Ephraim Wber ożenił 
się z nauczycielką imieniem Annie. 

A Lucy Maud? Była już wówczas od dwóch lat zarę
czona. Z Edwardem Macdonaldem, pastorem, który 
zobaczył ją po raz pierwszy w roku 1901, gdy mu sprze
dawała znaczki, pracując na poczcie w Cavendish . 
Dziesięć lat czekał na kobietę, którą pokochał. Gdy. 
brała ślub i żegnała swoje Zielone Wzgórze, miała lat 
37. 

Zamieszkali pod Toronto, jeździli nad jezioro 
Mistawis, które opisze w Błękitnym zamku. Urodziła 

dwóch synów: Stuarta, który został lekarzem i Chestera, 
potem znanego prawnika. 

W ostatnim _swym liście do Ephraima Webera z' roku 
jej śmierci - 1942, zamykającym ich wzruszającą, 

czterdziestoletnią korespondencję pytała: - Jakie będą 
losy świata? 

W jakimś dniu mglistym i purpurowym, młoda 

i pełna sił pisała: Gdybym miała odejść, chciałabym 
żegnać moją Wyspę właśnie w listopadzie. 

Umarła w kwietniu. 
Zie lone Wzgórze, zrekonstruowano tak jak je opisała . 

Na Wyspę Ks_ięc ia Edwarda przyjeżdżają jej czytelnicy 
z całego świata, bowiem „ . miejsce, . które nazywała 

domem, musiało być najpiękniejszym zakątkiem na . 
świecie, choćby nie wiadomo ile pięknych krain znajdo
wało się pod obcym niebem„. 

Z kroniki P .T.Z.Ł. 

11 kwietnia br. w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
L. Waryńskiego staraniem Towarzystwa Kultury- Teatralnej 

. zorganizowana została sesja n.t. " Teatr Wyspiańskiego - dziś". 

Wśród referatów sesj i znaleźl i się red. Marta F ik, reżyser przed
stawienia "K lątwy" w PTZŁ - Jerzy Hoffmann oraz reżyser 

"Sędziów" w Teatrze Nowym - Andrzej Wa nat. Całość prowa
dziła mgr Barbara Nowakowska z Instytutu Teori i Literatury, 
T eatru i Filmu U.Ł. 

W dyskusji wzięli m.in. udz i ał aktorzy PTZŁ - wykonawcy 
głównych ról w "Klątwie" . 

*** 
16 kwietnia br. odbyła się w siedzibie PTZŁ premiera 

studencka "Klątwy" , Po przedstawieniu, ciepło przyjętym przez 
studencką pub l iczność, odbyła się ożywiona dyskusja, w której 
uczestniczyli takie reżyser i aktorzy biorący udział w przedsta
wien iu. 

*** 
PTZŁ wystąpił gościnnie w tym roku dwukrotnie w Rado

miu, prezentując z powodzeniem tamtejszej publiczności 2 
spektakle "Ogrodnika z Tuluzy" (29· i 30.111.) oraz 2 spektakle 
"Ojca" A. Strindberga (21 i 22.IV.l. 

*** 
Z okazji Święta 1 Maja kierownictwo PTZŁ przesłało 

okolicznościową depeszę zaprzyjaźnionemu Teatrowi im. Georgi 
K irkowa w Plewen (Bułgaria). 

iHH~ 

W ramach dorocznego konkursu "Bliżej Teatru - Teatr 77':_ 
indywidualne nagrody Towarzystwa Kultury Teatralnej za 
działalność upowszechnieniową otrzymali aktorzy naszego 
teatru Tadeusz Kożusznik i Euzebiusz Olszewski. 

Głosy prasy o "Ogrodniku z Tuluzy" 

"„. Przedstawienie w Teatrze Ziemi Łódzkiej zostało wyreżyse
rowane z wiei ką precyzj ą, twórca spektak lu zbudował osobliwy 
k limat życia zrazu pogodnego i radosnego w pełnej słońca 

oranżer i i, coraz bardziej. s ię kompl i kującego, aż po tony 
tragiczne. Kontrast świetlistej scenografii, zieleni ogrodu , ba, nie
mal do końca manifestowanej przez aktorów radości iycia z tym 
co się między ludźmi rzeczywiście dzieje, daje na scenie kapital
ny efekt. „." 

(Henryk Pawlak) 
"Głos Robotniczy" 30.111.1978 r 



"Sztuka, która powinna zrobić karierę" 

" ... Odnotowa: jeszcze należy staranną "wysmakowaną" realiza
cję. ani nie przechyloną w stronę łzawego melodramatu, ani t ei 
nie doszukującą się w sztuce Kaisera nie istniejących zapewne 
głębi, .;.., połączeniu z więcej nii poprawnym, dobrym i wyrów
nanym aktorstwem • ... 

..• Z umiarkowaniem, prosto i na szczęście wcale nie łzawo -
o co było tak okropnie łatwo - potraktowała rolę Janine Alina 
Kulikówna. Równie prosto, jakby wciąi myśląc o przejmującym 
finale, zagrał nieśmiałego ogrodnika Bertin Kuba Geiger, z kolei 
Danuta Cwynarówna znalazła dla pani Teophot ton chyba naj
właściwszy - była jednocześnie parweniuszką z pretensjami 
i kobietą pewną swojej władzy, dobrze znającą mężczyzn. 
Całość dopełniał agent Quechartre w wyko naniu Rem igiusza 
Rogackiego - rola niby mała, ale ważna i potraktowana ogrom-
nie wyraziście ••.. " 

(Jerzy Panasewi.cz) 

"Odgłosy" 9.IV.1978 r. 

"W zaciszu podmiejskiej willi" 

" .„ Ową biegłość w konstruowaniu wypadków i kreśleniu po
staci w pełni wykorzystał Jan Perz realizując polską prapremierę 
"Ogrodnika z Tuluzy". Każdy, nawet wydawałoby się nie
istotny szczegół, epizod z pierwszych partii przedstawienia znaj
duje później żelazne uzasadnienie wraz z biegiem wypadków. 
Każdy gest, każde zdan ie - zdawałoby się będące ty! ko środ
kiem dla wypełnienia scenicznego czasu - okazuje się być 

potrzebne w przyszłości i przypominając je sobie łapiemy się co 
chwila na tym, iż to co akurat oglądamy w tej chwili, była jui 
precyzyjnie przygotowywane kilkanaście minut wcześniej. 

To. ie oglądamy spektak l trzymający nas cały czas w napię
ciu, to, że oglądamy spektakl bardzo komunikatywny w formie 
jest także zasługą aktorów w nim występujących . •.• " 

(Jerzy Bąbo/) 

"Dziennik Popularny", 24.IV.78 r. 

"Cienie w słonecznej oranżerii" 

„. "Ogrodnik z Tuluzy" został zrealizowany w Teatrze Ziemi 
Łódzkiej bardzo starannie. Jan Perz prowadzi spektakl pewnie, 
czysto, umiejętnie tworząc nastrój przechodzący od pełnej 

słońca beztroski do ciężkiej mrocznej atmosfery śmiP.rci. 

Równocześnie z pełnym powodzeniem stara się uwypuklić 

psychologiczne motywacje zachowań poszczególnych postaci, by 
zaskakująca pointa stała się dla widza wiarygodną i uzasadnioną. 
Tak się też przeto dzieje - również dzięki dobremu aktorstwu 
odtwórców wszystkich czterech ról. 

(Jerzy M. Fiedosiejew) 

"Express Ilustrowany", 5.IV.78 r. 
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