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czenzu podbiła Ania świat? 
Naj))Tościej, ale ' zarazem naj1atwiej powiedzieć: ca!ą swojq bogatą i zlożoną 

osobowością . Tak, oczywiście, ze tak, tytko: co w tej osobowości. urzeka 1 zniewa
la, co sprawu1, .::e Anię koc hu każdy, kto ją pozna! - i poją!.' 

Chyba w pierwszym rzędzie je1 wdzięk Wdzięk, z jakim mówi prawdę, z ja
kim popel'nia glupstwa, z jaildm „wpada w otchlań rozpaczy", z 3akim smu.c1 ,ię, 
z1ości, cie~zy, marzy I naturalność tego wd:m-;ku, Jeoo mewymu.szoność . prostota 
A dalej pr<nnienność ciepta, które z mej emanu3e

1 
serdecznosć 

która i-i przepelnia, milośt, któr J tak bardzo, t .1k spazmatycznie pragn.ie, 
i którą tak szczodrze obdarza, przyjaźń, której laknie, i której jest żarliwie, namię
tnie wierna, jak tylk w m1odośc1 wiernym się być potrafi. A jeszcze porem -
szczerość, otwartość, odwaga i bezkompromisowość w mówienm prawdy 0 sobie 
i innych; mówieniu wprost, a nigdy za plecami, mówieniu od razu, a nie po dlu
gim namyśle, mówieniu te.go, co rzeczvwiście się myśh, a ·nie tego, co mówr.ć 
się powinn-0, by się term.u !ub owemu !PTZVPOdobać . W Ani nie ma cienia koniun
kturalizmu, drobiny fatszu.. Jest kr11sztat~o u.c:w1wa. Tę wartość cenić musi 
w niej kazdy, kto 3est uczciwy jak ona Lub przynajmniej, kto uczciwym bu<.: prn
~~- ) 

Nieprzebrane zasoby jej wyob'Ta.foi i oryginalności fantazjowania wprawtajq 
w zdumienie tych. zwłaszcza, którym natura. podobnych cech poskąpita. Dzięki sweJ 
wyobraźni i fantazji Ania przetwarza <Wokofot1 ś-..iiat Przetwarza mu.mięciem SPO'J
rzen ia, pomyśleniem, słowem. Bo wystarczy przeciez inaczej coś nazwać, by coś 
innego stworzyć. By szare, pospolite, powszednie i brzydkie przeobrazić w nie
spotykime, ,n'iezwykte, niepospolite i ,,cudze". Wyswrczu zwyktu staw państwa 
Barr!J na.zwać Jeziorem Lśniących Wód , by Jezioro Lśniących Wod zaistniało na
prawdę. Wystarczy objąć zachwuconym :.-po3rzeniem obsadzoną biało kwitnqcymi 
jablcmwmi aleję, b11 3ą przemienić w Biatą Drogę Ro2lkosz11. WyW11X'zy sobie po
wiedzieć, że "'liemodna, brzydka sukien/ca to piękna suknia z bufiastymi rękawami, 
aby tę piękną rnk?LUf z bufami mieć 

Wyobraźnią i slowem działa3ącym ;ak czarodziejska różdżka. Ania upiększa 
i poetyzuje świat. Tak, bo Ania jest przeciez poetką, choć wierszami nie mówi 
i wierszy nie pisze. Air.> ma ów tylko poetom i dzieciom wla.ściwy dar powoływa
nia do życia tego, co wyobrażone, wymarzone, pomyślane - dar ukonkretniania, 
urzeczywistniania własnej wizji. I ma - co jeszcze wazniejsze - prawdziwie poe
tycką wrażliwość. To ona spra.wi.a, że Ania tw'1Tzy s.UX>je własne Ziełone Wzgorze, 
calq je-go osobestą teypografi(, że sllfSZ1/ łptew tromyka, że rozu.mie tajemni/' ii;zyk 
przyTody i że wszystko tak glęboko, calą swo3q utotq przezywa. 

Wrażliwość Ani, to zresztą cala osobna sprawa. Ama jest wrażhwa ogromnie 
- nie tylko na przyrodę i piękno . W tym samym stopniu - na dobro i zto, na 
sprawiedliwość i niesprawiedliwość, na krzywdę cudzą i wtasnq, na złośliwość i na 
każdy przejaw sympatii. Złym słowem można jq niemal dos!ou.mie poranić, dobrym 
- zdziałać z nią wszystko, o ile to „wszystko" jest iLczciwe i szlachetne. Na ;edno 
i drugie reagu;e jednakowo mocno. W ielu z nas powie dzisiaj, być może, że Ania 
;est nadwrażliwa, znajdą się zapewne i tacy, którzy nazwą ją egzaltowanq, staro
modnq „panienką". Ale tak mogą ją nazwać tylko ci, którzy są ulepieni po prostu 
z innej gliny. „Dusze pokrewne", których Ania uporczywie szuka i których wcale 
niemało zna3duje, nigdy 1ej tak me okreśLą . „Dusze pokrewne" bowiem ponad 
wszelką wątpliwoU wiedzą, że Ania. w ten właśnie sposób odczuwa i odbiera świat, 
i że w jej gwałtownych reakcjach nie ma żadnej sztuczności. Egzaltacja natomiast 
t-0 nic innego, jak prz•sadme rw srwej forrmie ujawnianie u.czu.ciOwOśei udawa1ui3. Ania 
niczego nie udaje, formy wyrazu j ej wrażliwości są naturalne tak samo, jak od
dychanie p!ucami. Dlatego „dusze pokrewne" Ani, epitet „egzaltowana" odsuną od 
niej z niesmakiem. 

A więc Ania - poetka, A11'1'1 - istota driikatna, subtelna, obdarzona wyjątkową , 
naturalną wrażliwością. Zarazem przecież jednak baulzo mocno osadzona w rze-

z11wtstości konkretnej, wcale nie oderwana od pows;:11cln iego, pr~ziemnego ~uc1u. 
i 3ego spraw. l-'omaga w go;;podarstwie Maryli, choć prawie o tym me mówz. 'Ju.zo 
i pilme sie u.czy. wku.wa geometrię, które) strasznie nie lubi, systematyczme pracuje . 
Ostro rvwal12UJe o pierws::e miejsce w szkole i zdobywa je , "'7Umo ze uiczy1WJlłC 
naukę byta w i;tosu.nku clo rówieśników spóźniona i miała spore luk i . l jeśli się 
3e1 udaje zyskać pozycii: prymuski, to dlatego. ::e jest uparta, stanowcza i szalo:nte 
ambitna. Bowiem, gdy chodzi o naukę, o dążenie do wytkniętego celu, Anrn prze -
taje być „górnolotna". marzycielska i „trzpiotowata" . Wtedy twardo staje na ::iemi 

i podejmuje walki; o pozycję. Okazu.je się, ::e chuda, rudowlosa Ania to człowiek 
mocny i silny jak dąb . 

W sytuacjach krytyt::nych bywa rozwa..::nu i umie zachowar: zmuią ~·rew. Jakze 
jest dzielna, gdy trzeba ratować matą, norą n- krup Minnie . Jak mqdrze postę 
puje, gdy do ::ywego dotknięta niesprawiedliwością nau.c.zyciela , odmawia chodzenia 
do .~zkoly . Nie zalam1Lje się i nie leni, nte zmusza Maryli do szukania nauczycieli 
prywatnych. Uczy się po prostu sama, z podręczników, w domu. I tak sic: uczy, 
;;e gdy znowu ;:aczyna chodzić do szkoly, umie tyli! co inm albo więcej m: i1ini. 
Dowodzi tym raz jeszcze , ::c gdy zachodzi potrzeba, potrafi być do;rzala ż mqdra 
jak całkiem doros!y czlow1ek . 

Ambicji, konsekwencJi 1 dzielności towarzyszą u .4ni duma i wysokie poczu
cw godności własnej. Ania nie pozwala się obrazać . Na obrazę reaguje gwa.ltownie 
t odwraca się od rego, kto ją dotknąl . Ale tez na tym poprzestaje Nie obmawia 
winnego uszc:::erbku na własnym honorze, me szuka w nim wad, nie stara sii; go 
pom:yć, nie czyni mu ztośtiwości. A to znaczy, : e 1est po prostu - szlachetna. 

W „otchlań rozpaczy' wpada doslownie i dość często, lef'Z na krótko. Zbyt wiel
ką jest optymistką, by w tej otchłani d1ugo tkwić, zbyt kocha zycie, by pozwoli · 
mu umykal bez swojego udziału. A w życiu - mimo catego „rozptywania się w 
Izach" - Ania zuka ja.śnie3szych. tonów i cieplejszych barw. Znajduje je bez 
większego wysttku, znajduje - bo chce ;e odnaleźć, bo umie odkryć pocieszenie 
w rózowośc1 poranka, w ksztaki.: narcyza, w szumie wiatru , w milczącym uśmiechu 
Mateusza. Ktoś, kto umie się tym wszystkim pocieszyć, nie moze się rozpadać nad 
wtasnym nieszczęściem, nawet, gdy nieszczęście jest jak najbardziej autentyczne 
i nosi imię sieroctwa. Ania o swym sieroctwie zapomina, gdy tylko zostaje na 
Z1elonvm Wzgórzu. Nie ma pretensji do losu, choć J)TZed przybtłCiem na Zielone 
Wz:;órze przesz1a twan:tq i gC1Tzką szkolę życia Jest wdzięczna Losowi, 
ie zdarzy! jej dobrych i oddan11ch opiekunów. I wdzięczna 1est mu za to, ze -
zyje. Osza.ta.mia3ące, odu.rza3ące umiłowanie życia, umilowanie wszystkich jego prze
;awów, radość z samego fakt t.1 przeżywania zycia - to jeszcze jeden wazny rys oso
bowości A ni. 

Aniołkiem oczywiście nie jest - popelnia sporo blędów, niewtaściwości i glupstw. 
Lecz kaidy bląd - o zym mówi z 3ak najbardziej zasluzoną satysfakcją i z w1a
ściwym sobie wdziękiem - popełnia tylko jeden jedyny raz 'Fo bardzo rzadka 
ttmie-jętnosć, nie tylko wśród rówieśmków Ani . . 

O tych, którym coś zawdzięcza, nie zapomina nigdy. Ma zwyczajnie 1 po prostlL 
dobre serce Nie zawaha się, gdy przyjdzie wybierać między własną karierą. a opie
ką nad starzejącą się 1 niedowidzącą Marylq . Tej zdolności po.~więcenia wlasnego 
dobra dla dobra innych warto się od Ani nauczyć. 

Rozejrzyjmy się wokó1. Czv są wsrod nas Ame? Jeżeli jest ich malo posta.rajmy 
się, aby byto ich więcej. To nieprawda, ze dzisiaj Anie są niepotrzebne. W naszym 

nym i podzieLonym świecie, świecie zanika;ących wielkich i wiernych przy
oraz rzadszych odruchów serca, świecie klonnym do kompromisu, sztucz

eLkich form udawania- ludzie tacy ak Ania są potrzebni może bar
dZlf!1~1a.ltM~ykolwick przedtem. 

T.W. 



ANIA: 

- Zaczęła.m się już lękać, że pan po 
Postanowilo.m więc, "dyby tak się stalo, pójść wzdluż szyn 
do tej wielkiej dzikiej wimi i spędzić na niej noc. Wcale 
bym się nie bala, bo przecież cudownie bylob11 przespać 

noc pośród białego kwiecia . 

- Czyż to nie jest bardzo przyjemne wiedzieć, że je,qt. tak 
dużo r zeczy, które jeszcze poznamy? To w lamie sprawia, 
że ja się tak życiem cieszę ... świat jest taki ciekaW1J .. . 

ANIA: 

- Nie chcecie m nie! N ie chcecie mnie dlat ego, że nie jestem chiopcem! 

ANIA : 

- Gdybym ja szczerze pragnęła się pomodlić. wiem, co bym 
uczvnila. Poszłab11m sama, wmi1ltka na wielk.q, pi?kllq tqkę , 
albo lf'piej jeszcze , do du.tego, ciemne"o lasu i patrzylabym 

• 

ku obłokom, h.et, w górę, w te cudne, bezgraniczne, błęki

tne .1\iebiosa. Wted11 po prostu odczula.bym modlitwę ... 

~ 

M A RYLA: 

- Co do mnie, to zoadzam się, żeb11 Ania 

ANI A: 

- Nienawidzę pani! Nienawidzę pani! Nienawidzę.„ Jakim prawem śmie 
mnie pan'I naz11wać chudą i brzy!tkq? Jakim pra·wem pani mówt, że 

j ettt m piegawat a i rud41 Pani jen ordvnarnq, źle wvchmoo 4 kohie 
bez serca! 

ANIA: 

- Uroczy§cie obiecuję 1 przyrzekam, pozostać wiernq na•
l epszej mej przyj11ciókP Dianie Barry, dopóki slońce 1 ks ię

życ istnieć będą .. 



GILBERT: 

· ._' ;„„ . „. ~~'11.·.• 
„ .~ 

Patrzcie, marchewka! Marchewka! 

MARYLA' 

- Ty upoilaś Dianę! Cóżes JCi dala takiego do picia~ 

~......,-~--
ANIA' 

- Nic innego, jak sok m al inowy. Nie miałam pojęcia, że sokiem ma

linowym mozna się upić ... 

ANIA' MARYLA : 

ANIA: 

spotk awszy w sklepie, oświadczył mi, że jesteś 
i czynisz niezwykle szybkie postępy. 

- Właśnie. Zielone. Myślalam, że nie ma n i c równie brzyd
kiego jak rude w losy. 

GILBERT: 

- Czy n ie moglibyśmy by ć przyjaciółmi? 

ANIA: 

- Nie, to niemożliwe pomiędzy mnq, a Gilbertem Blythe 

ANIA : 

- Mateuszu, co się stalo? O, Boże ' 

MAŁGORZATA : 

- Włamie wczoraj Rada Szkolna postanowiła powierzyć ci 
naszq szkolę.„ kiedy Gilbert dowiedział się, że zostajesz 

~- ·w Avom ea, oświadczył, że ZTZeka się swej nominacji na 
)wojq korzy:ic. - -

ANIA: 

- Ja się ani trochę nie zm i.entlam. „ w rzeczywisto§ci. Ja tylko jak 
drzewko wyrastam i puściłam gałęzie. Moje istorne ja„. tutaj w ołębi... 

pozostaw to samo. I takim pozostanie, odzie kol wiek się udam i jak
kolwiek się zmienię powierzcho~nie. W duszy pozostanę zaw sze waszą 
malq Anię, któro będzie coraz więcej, z każdvm dn iem więcej koch.ala .„ 
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