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N1 wiadom kim ona Jest. 
nie widzimy jej twarzy, cały 
czas podglądamy ją, z dalszeJ 
lub bliższej -:>dleglJści. ale 
zawsze z ukrycia. Współczes 
na ml da dziewczyna, sama 
ze sobą i swoimi myślamt, 
sama wśród przyr dy. Każde 
z nas m:)że sobi wyobrazić 

11ebie na JCJ mieJSCU, pomyś
leć własne myśli, zapropono
wać własną wrażliw ść na 
świat. Jeśli t zdj _cia was 
zaincteresuJą m żec1e s )bic 
wy')braz1ć ich dalszy ciąg, 
inne syt a J'. urn, przyrodę, 
inny 'wiat uczuć, przeżyć. 
Jeśli m , możecie przerwać 
ich oglądanie w <l -.w )lnym 
rniejs u. ciąg tych )brazków 
nie stan "IW i zamknięteg) 
)powiadania. ni J st ilu st rac 
J.l jaki J~ t zy. n1 zawH'ra 
nl•)r:'alu. f ak Jak !U' ma 
początku i koń a. m żecie 

.I zapr()p,,nować dn lni'. 
l)~l.1da ~i lub za ...:hwii" 
l>t'·1l z 1~ iC' <.-.glądu-:- pr.1t'dst. 

wienic ) Ani z Zielonego 
Wzgórza. I jest to Ania 
wśród ludzi, w k ntakcie 
z nimi, działająca. Przyroda 
nie może być ani zła am 
d1)bra, może być przez nas 
odczuwana jako piękna, 
dzika, przerażająca lub groź
na. Podobnie Jak człowi0k, 
który JCSt częścią natury, 
świata, kosmosu. D::>pier< 
w kontaktach ludzi między 
sobą, w wyniku życia w ro
dzinie, szkole, grupie ludzi 
człowiek m•)Że się -:>kazać 
dobry lub zły, szlachetny lub ' 
podły, ffi·)ŻI? być uczynny 1 

m•)Że )kazać się eg :->istą. 
i 1a zdjęciach macie Ani~. bez 
ludzi, na scenie me działa. 
Dop1cr) 1) scenicznej Ani 
m:i.lna p)wiedzicć c )Ś. ffi ')Ż(' 

si~ wyd~ szlach('tna. dobra. 
naiwna, s ntymentalna, Ill'.)Żntl 

zauważyć, że ona w laśni(' 

kształtuJC świat, że ma d 
sw03eg 1 życia stosum""k 
nktywnv. tw(rl'Z . l .... d1yha 

r u a s1~ w _ z · · d ra -·u, 
P"~ia<la t"'lhrzymią wy· braźmę. 
P Jtrafi wymyślcć wiele sytuac 
11, kt0rc hurzą p-irzadck świa -
ta d0r"'sł eh. Wlaś111c, Ania 
_l raca s1 caly czas w ich 
świc-1 ..... wśród ludzi. którym 
t rutln.' zr )zumicć w s;r.ystkic 
pra~ni "'ma i potrzeby Ani. 
t ru<ln0 <llatcg11, że prz stali 
hyć naiwni Jak ona. zap )nm11.:

li lub m·)Ż.c me maJą czasu 
myśleć ,, sprawach p. dstaw·-'
wy h. u·zu iach. p 1'CZJi, 
przyr·Jdz1c wraż.liw ści Jaką 
w świecie <lor 'słych m że 
zachować tylk) artysta 
1 dz1·eck· . 

•• 
Lucy Maud M 'ntg•1m ry 
I 1876-1942/ ur "'dzila się na 
wyspie K s1ęcia Edwarda, 
która późnieJ stała się 

. rnieJsccm akCJi i tłem prawie 
wszystki h utworów pisarki. 
Była ŻfJną kanadyJskieg 
duchowncg . 7. zaw ... 1du była 

na11 Z} ·kl1',t. ? <i11111.'.'1' 11a 

prze z nią seria •p 'W1ada1i 
d 1 gazetki dla dzieci r :nr)sła 

SH~ w p:>w1eść P t . "Ania -
Ziel "'neg \V zgór J. d" / 1)0 "/ 
PóźmeJ przys zlv na st pn, 
p w1eśc1 )pisując „ dal s z 1.' 

przyg:idy b1hatcrk1 1ak: 
"A A 1 " ".A nia z v )n ea . nia 11a 
Uniwcrsytec1e". "Wymarz ny 
.l 1m Ani". "J) )lrna t~czy" i 
''Dz1ec1 Am" 

Prt.'by prZl nicsit•n1r1 utw "u 
cpick1cg' Jakim Jest "A ma .1.. 

Z i el )nc>g) Wzgórza" na 
scen~ p) ra.1.. pierwszy p1d;ął 
si~ Andrzej K )nlC, reahzuJąc 

przedstawi•nie według własnej 
adaptac.11 w teatrze im. Stefana 
Jara z.a w Olsztynie w r )ku 
1961. Od tej p.:>ry Je st J <l nym 
z najbardziej p Jpula rnych 
utw ...,rów wystawianych w 
teatrach mbdzieżJwych 1 

n.:>rrnalnych teatrach. któr 

wystawia.Ją sztuki dla <lz1'r.:1 
t ml.id zie ży. 
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