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rodzila sic; w Clifton (obecnie \iew London) na 
·sriJC Ks1ęc1a Edwarda 30 listopaciJ 1874 roku, 
ok po rirzvsqp1en1u wvspy do l·'ederacJi KanadVJ 

sk iq W 1908 rok u JC j p1 crwsz<1 pow 1 dć A11u1 z Zidu11ego I \ '~i;órz11 
wp rowacl?.i la Wysp<; Ksic;ua Edwarda na lite rac k ą mapę św i a t a. Do 
śm 1ere1 11' rok u l 942 i\ lontgomerv W\'Cla ł a ponad d wadz 1 eśc 1 a po
w1cśc1 oraz setki opow i a d ań 1 wierszy, a Jej imi ę stalo s i ę znane 
daleko poi.a granicam i anglo.1ęzycznegu świata. Jej ks1ą;i.ki w sen 
sie forn1a ln ym zaliczaj<\ sic;: prze w<1 ż nie do literarnrv „mludz1e'i.o
wcj", lecz ich niezwykłość polega na tym, że wciąż ci eszą sic;: 
popu l arnuśc ią nic tylko wśród dzieci na całym świecie, a le ta k·żc 
wśród doros ł ych, którzy do końca życ i <l darzą Je sentymentem. 

Gdy L. l'd. i\fontgomerv mJJlu zaledwie dwadzieścia jeden 
mics ic;:cy, zmarla Jej matka; wkrótce potem Ojciec wyjechał na za
chód, gd1.1e za mieszka! i oże ni! s i ę po ra z drugi. i'dal a Maud 
(L ucy po babce, i\laud na cześć có rki królowej Wiktorii) zos tala 
11· Ca1·end1 sh, gdzie wvchowywali j<\ surowi dziadkowie ze .mon v 
matki. l)onicważ dziadkowie byli apodyktyczni 1 wymagali od i\Llud , 
by zachowywa la się cicho, ,grzecznie 1 przvzwoic1c, zaczę l a coraz 
częściej uciekać w świat wvobraź n1, wolny od cenzury. i'vllocLi i\ laud 
lubil a slowa 1 - podobnie pk 1\ni a - lubila użvwać wielkich slów 
i pisyw<tĆ kw1ec1ste US((,'.[W. Stu diowa la Llc1nc;:, francuski 1 grekę, Je.I 
lckturv obcjmowalv liczne 1 wvbitne dz1ela literackie. Pom imo owej 
w1ed1.\ jCJ sposC>h p1san 1a i wraż li wość hv!v mocno zakorze nione 
11· rom<tntvcznym, gall'c;:dz1arsk1m dz1edz1ct11·1c. 

L. i\!. ~lontgomerv pisa la przez cale życ i e pa 1niętnik1. Dw~k 1 
nim ws p<)lczesny czyte lni k prze nosi sic; w inne, odlegle czasy, b\· 
pw.nać na.1skrvtszc my.~11 i uczucia, smu tki 1 radości wyjątko11ej 
kobiety, która zadziwila świat. W p~lm1ętn i bcl1 autorka snuje mlo
dz1eńcze marzenia i refleksj e o życiu, rodzą się pierwsze rirzypźn i e 
1 m ilośc 1 nas tolatki, a potem mlodej, 1nr ryg ującej dziewczynv. Opisuje 
rodzinne miasteczko, ,gdzie po lauch n<t Zielonym Wzgórzu zam 1esz
kala rudowlosa Ania. Dzi ewczynka ta obdarzona zostala cechą, którą 
posi.1dala sama pisarka wśród c1erp1en ia 1 sm utku porrnfila wzniecić 
plom yk nadziei i wiary. 

~asz zamiar to wielkie szaleństwo, 
wielkie ryzyko. Nie wiecie, co ro6icie! 

~prowadzacie do waszego domu jakieś o6ce dziecko, 
stworzenie, o którym nic nie wiecie, 

którego cfiarakteru najzupełniej 
nie znacie! 
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'l'ycfi parę laf na Zielonym \izgórzu uzmysłowiło mi, jakie ogromnie 
pofrzel\owalam miłości fycfi dwojga - równie samofnycfi jak ja - ludzi, 

i jak l\ardzo moja ol\ecność odmieniła icH życie. ~ie cficę nawef myśleć, co l\y się 
ze mną stało, gdyl\y nie pomyłka pani ~pencer. OOój wielki świat wyol\raień jest już 

nieco inny niż wtedy, kiedy musiałam nim zastępować potrzellę „należenia" 
do kogoś. Jednak wiem jui na pewno, ze nie pofrariłanym iyć l\ez niego. 
Myślę fez, że ro Mrze, jeżeli gdzieś na świecie zamiast stawu Sarrycfi 

Istnieje Jezioro liśnlącycH \iód - tylko nie można o tym zapomnieć. 
- 6allriela ral\ian (Ania) -

I 

~ 
r. 
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Jesf milion razy lepiej ~yć Anią z Zielonego l\lzgórza niż Anią znikąd. 

Pokrewne dusze nie są fali rzadkie, jak pierwornie sądziłam. 
Jak ro przyjemnie dojść do wniosku, że jesf len na świecie f all dużo. 
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Jestem.„ jestem strasznie c~ora - rzehla Diana płaczliwym głosem . 

- Ja„. ja„. muszę iść do domu. 

A jednah Maryla musi mieć wyo6raźnię, 60 inaczej shąd 6y wiedziała, 
jah óardzo pragnęłam zaprosić Dianę na podwieczoreh. 
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l'Aiem, ie muszę 6yć ulrnrana. Ale czyóy Maryla nie mogla uharać mnie 
natyc~miast, a6ym idąc na pihnih, nie miala żadnej troshi w duszy'? 

Zapewne, Marylo, Ania nie powinna 6yla orać óroszhi. Powinna óyła przyznać się . 

Ale sama mówiłaś, ie niht jej nigdy nie wyc~owywal. 





Bawiłyśmy się 6a jecznie ... 
„Bajecznie" jest to nowe wyrażenie, 

Rfórego się dziś nauczyłam. llei mlala6ym 
do opowiadania. Były feź lody. BraR ml słów 

do opisania lodów śmiefanRowycl\. 
Acl\, jaRiei wszystRo 6yło 6ajeczn11e:! .,,.,,_~~ ,. 

' L 

;' 

>f 
!, 

(1 

Nagle zaświta mi w mózgu jaRaś myśl niezwyRła i natycl\miast pragnę ją 
wprowadzić w czyn. Jeśli się nad nią zastanowić, cała przyjemność pryśnie. 

~ I 

Byłam oszołomiona, cficialam powiedzieć tyle rzeczy, lecz nie znalazłam 
odpowiednie!\ słów. Nigdy nie marzyłam o takim szczęściu ... 
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Cz~ · l Je<?2t1tl l-- /'05 4'i'f/8d 
I Musimy zatrzymać nasz stary kocfiany kąt. Będę Maryli czytywała głośno i óędę ją rozwe

selała. Nie moie óyć ani smutna ani samotna. Będziemy iyły we dwie, spokojnie i szczę
śliwie. §ądziłam, ie potrafię sięgnąć wzrokiem daleko, wiele mil w dal. Teraz ofo niespo

dziewanie jakiś zakręt. Nie wiem, co się poza nim znajduje, ale cficę wierzyć, źe tylko doóre. 
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