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Kaskada kwiatów śnieżnobiałych 
Moment przed zmierzchem, 
Zieleń prześliczna, niebo różowe , 

Otwarta przestrzeń. 

Na horyzoncie skłębione chmury 
W purpurze krwistej, 
Wokół jabłonie jak panny młode 
Stoją przeczyste, przeczyste. 

I to cudowne, to rozkoszne 
Zachwycenie, 
Wypatrywanie, 
Oczarowanie! 

I to cudowne urzeczenie, 
Wymarzenie, 
Oczekiwanie, nasłuchiwanie! 

Niech trwa ta chwila 
Tak podobna snom 
Gdy wreszcie ujrzę 
Mój prawdziwy dom -
Mój prawdziwy dom. 

4 
Rys. Sab111k 1 Sa 1dra J. chymek 

Duma zraniona, 
Kto taki ból pokona? 
Przykrość ogromna 
I mam być cicha i skromna? 

Padło wyzwisko, 
A mnie nie wolno pisnąć? 
Fałsz oskarżenia, 

A mnie się nie docenia? 

Wszyscy broili, 
A mnie się tylko wini? 
Drwina i plotka 
To jedno, co mnie spotka! 

Nie pójdę do szkoły, 
Choćby mnie łamali kołem! 
Nie pójdę do szkoły, 
Choćby mnie ciągnęli wołem! 

Choć na torturach by mi przypalali piegi, 
Choćby igłami przeszywali drobnym ściegiem, 
Choćby żelazem rozpalonym bili w pięty, 
Choćby mnie prosił jakiś prorok albo święty, 
Choćby widelcem wywiercili w brzuchu dziurę, 
Choć sam Mateusz by mi zrobił awanturę. 
Choć między żmije by wrzucili mnie -
Postanowiłam, 

Postanowiłam, 

Postanowiłam, że do szkoły -
Nigdy nie! 
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Litościwy ojcze niebieski, 
Dziękuję ci za Jezioro Lśniących Wód, 
Za Białą Drogę Rozkoszy 
I za Królowej Śnieżnej cud -
Dziękuję, dziękuję. 

Składam ku tobie swoje dłonie 
Też za Jutrzenkę - Pelargonię -
Dziękuję, dziękuję. 

A jeśli chodzi o życzenia -
Mam mnóstwo różnych życzeń do spełnienia -
Przepraszam, przepraszam, przepraszam. 
I nie chcę ci zawracać głowy , 

Bo jest to program nazbyt drobiazgowy -
Przepraszam, przepraszam, przepraszam. 

Więc by ci nie przeszkadzać dłużej, 
Dziękuję za Zielone Wzgórze -
Dziękuję, dziękuję. 

I powiem, że największą troską, 
Największą troską moją jest, by tu nadal być! 
Więc proszę ciebie, wielki Boże -
Wierzę, że mi w tym dopomożesz -
Dziękuję , dziękuję. 

Rys. Rafalek WerSLne1 

Jacek Gutorow 

Lucy Maud Montgomery: 
skromne żyde 

i legenda Zielonego Wzgórza 

W brew pozorom o autorce „Ani z Zielonego Wzgórza" nie wie
my zbyt dużo. Nie pozostawifa po sobie żadnego dziennika, 
a w listach wolała już mówić o innych. Być może to właśnie 

dlatego często słyszy się opinię, iż Ania jest odbiciem samej Lucy Maud 
Montgomery. Nie jest to prawdą - co pisarka często podkreślała. Spró
bujmy zresztą krótko prześledzić jej życie i ocenić, na ile jest ono bli
skie życiu rudowłosej dziewczynki z Zielonego Wzgórza. 

Lucy Maud Montgomery urodziła się 30 listopada 1874 roku w Ka
nadzie , w miasteczku Clifton nad Oceanem Atlantyckim, pośród zie
lonych pól i piaszczystych dróg. Po śmierci matki zamieszkała z dziad
kiem Alexandrem i babcią Lucy Macneillami w miejscowości Caven
dish (z ojcem, przedsiębiorcą handlowym, widywała się niezmiernie 
rzadko). Dziadek był naczelnikiem poczty w Cavendish , więc przez dom 
przewijało się zawsze mnóstwo ludzi. Lucy Maud czuła się jednak - jak 
sama później wspominała - bardzo samotna: często spacerowała po 
plaży i rozległych łąkach, dużo czasu spędzała w domu otoczonym ja
błoniami. Po latach z melancholią pisała o Cavendish; pamiętajmy tak
że. iż to właśnie tam znajdują się obecnie Wzgórze i Dom Ani . 

Już jako dziecko Lucy Maud interesowała się książkami. Jej pierw
szymi lekturami były „ Baśnie " Andersena. ,.Klub Pickwicka" Charle
sa Dickensa i olbrzymia „Historia świata''. Ona sama również pisała; 
jej pierwszy wiersz nosił tytuł ,.Jesień" i zaczynał się tak: 

Idzie jesień, tkana owocem brzoskwiń i grusz. 
Wśród pól echem rozbrzmiewa róg myśliwego 
i przepióreczka pada nagle ze skrzydeł trzepotem . 
W 1890 roku Maud wysłała swoje opowiadanie pt. „Katastrofa stat

ku Marco Polo'' na konkurs organizowany w hrabstvvie Queens. Opo-
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wiadanie zajęło trzecie miejsce i jego autorka wpadła z tego powodu 
w wielkie przygnębienie. Ale już rok później jedna z gazet opubliko
wała inne opowiadanie - „Raj na Zachodzie" - i był to literacki debiut 
panny Montgomery. 

W tym czasie Lucy uczyła się w college'u w Charlottetown i w 1895 
otrzymała licencję nauczyciela. Wkrótce potem zaczęła pracę w szko
le w Cavendish. Jednocześnie coraz bardziej interesowała się pracą li
teracką: działała w miejscowym Towarzystwie Literackim, recytowała 
swoje wiersze i opowiadania, a przez ponad rok pracowała w gazecie 
„Daily Echo" jako korektorka i „człowiek do wszystkiego" (m .in. mu
siała odpowiadać na listy i dopisywać zakończenia opowiadań innych 
autorów). 

Wtedy właśnie zaczęła pisać „Anię z Zielonego Wzgórza". Opubli
kowana w 1908 r. powieść szybko przyniosła jej sławę i pieniądze. L. 
M. Montgomery na dobre zajęła się pracą twórczą; szybko powstały 
kolejne opowieści o Ani - „Ania z Avonlea", „Opowieści z Avonlea", 
„Ania na Uniwersytecie", „Wymarzony dom Ani" i inne. W 1911 r. 
pisarka poślubiła Ewana Macdonalda, pastora Leaksdale, która to miej
scowość stała się odtąd jej domem. Na świat przyszedł syn Chester, 
a po trzech latach - Ewan. Książki o Ani, które przekroczyły Atlantyk 
i zdobyły popularność w Europie, pozwoliły im ż.yć w miarę dostatnio, 
zaś sama Lucy Maud mogła spokojnie zająć się literaturą. 

W 1921 roku stworzyła swoją nową bohaterkę: Emilkę. Po wyda
niu książki „Emilka ze Srebrnego Nowiu" L. M. Montgomery pisała: 
Czytelnicy mylą się twierdząc, że Ania to ja, ale nie popełnią błędu, je
śli zaczną mnie utożsamiać z Emilką. I rzeczywiście tak było - Emilka 
we wszystkim przypominała młodą Lucy Maud . Jednak nowa boha
terka nie zdobyła takiej popularności jak Ania. Być może ż.ycie kana
dyjskiej pisarki nie było na tyle ciekawe, by przyciągnąć uwagę czytel
ników? L. M. Montgomery powróciła do swojej pierwszej bohaterki; 
powstały kolejne powieści - „Ania z Szumiących Topoli", „Ania ze Zło
tego Brzegu", i wreszcie „Pożegnanie z Avonlea". 

Jako żona pastora Lucy Maud była niezwykle skromna i uczynna: 
organizowała akcje charytatywne, pomagała biedniejszym, na nią też 
spadały wszystkie obowiązki związane z domem i wychowaniem. 
A przecież - choć prowadziła tak skromne ż.ycie - L. M. Montgomery 
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była w ostatnich latach ż.ycia pisarką znaną i popularną na całym świe
cie. Dostawała kartki od dziadków, chłopców w wieku szkolnym, stu
dentów, starych traperów z australijskiego buszu, misjonarzy z Chin, 
mnichów z zapomnianych klasztorów, rudych dziewczynek i wielu in
nych rozmaitych osób - jak sama pisała w liście do przyjaciela. Była 
członkiem angielskiego Królewskiego Towarzystwa Sztuki i Literatu
ry, srebrną medalistką francuskiego Instytutu Literatów i Artystów. 

W 1935 roku odznaczona została nawet Orderem Imperium Bry
tyjskiego, a premier Wielkiej Brytanii przyjechał do Kanady, by poznać 
autorkę osobiście , jednak do spotkania nie doszło . Przez 40 lat pro
wadziła korespondencję z pedagogiem - E. Weberem. Listy te, wyda
ne w 1960 w Toronto, są dotychczas jedynym źródłem informacji o pi
sarce. 

L. M. Montgomery umarła 24 kwietnia 1942 roku. Jej mąż zmarł 
wkrótce potem. Do końca wspominała Cavendish, gdzie przecież na
rodził się pomysł książek o Ani. Na pewno z radością przyjęła fakt, że 
stworzono tam wielki Park Narodowy, w środku którego znajduje się 
Zielone Wzgórze , tłumnie odwiedzane przez turystów. 

A sama Ania z Zielonego Wzgórza? Czy istniał ktoś taki? L. M. Mont
gomery czasem zwraca się do swojej bohaterki jak do kogoś napraw
dę istniejącego , kogoś , kto tylko przypadkiem znalazł się na kartach 
książki. Jednak - zapytana przez dziennikarzy - sama autorka stwier
dziła, iż żadna z realnych postaci nie jest pierwowzorem Ani. A po
tem dodała: - Tak, świat Ani jest prawdzi1.vy, Dolina Fiołków- też. Tak, 
to prawda, przedstawiłam w tej książce miejsca, które szczególnie lu
biłam. Poza tym, nie ma w niej żadnych wątków autobiograficznych. 
Nie, nie miałam zamiaru napisać historii o pierwszej miłości Ani. Wo
lałabym zostawić Anię, raz na zawsze , w czasach , gdy była małą dziew
czynką. 

Tak więc pozostała legenda Zielonego Wzgórza i miliony czytelni
ków i czytelniczek rozsianych na całym świecie . To właśnie dzięki nim 
Lucy Maud Montgomery i jej bohaterka nadal żyją w Cavendish, na zie
lonym wzgórzu, skąd rozciąga się widok na pola i piaszczyste drogi. 

Jacek Gutorow 
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BrygJdz ista sceny - T MASZ ALB EK IER 
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PASTOR - Waldemar Kotas 
ZAWIADOWCA STACJI - Grzegorz Minkiewicz 
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remi~ra - maj 1996 
Duża Scena 



10 Rys. Ola Slusarczyk 

Słońce się roztopi, księżyc się rozpadnie 
Ale nasza przyjażń nigdy nie osłabnie. 

Schudnie hipopotam, skała się pokruszy, 
Lecz naszej przyjażni nigdy nic nie ruszy. 

Wyparują stawy, połamią się lasy, 
Ale nasza przyjaźń trwa po wieczne czasy. 

Mosty się rozpadną, mutra się odkręci, 
Lecz ty nie wypadniesz nigdy z mej pamięci. 

Lody wyparują , góry legną na dnie, 
Ale nasza przyjaźń nigdy nie upadnie. 

Rys. Halinka Fleger 
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Sukienka z bufami! 
Cud! 
Sukienka z bufami! 
Miód! 
Spełnienie marzeń 

kiedy się zdarzy 
to łzy po twarzy 
lecą jak groch! 
O, piękny darze! 
Szczęścia witraże 

Słońce rozjarzy! 
Ach! Och! Och! Och! 

Powiedzcie sami - sukienka z bufami, 
mięciutki aksamit - koronka i szyk! 
W czymś takim, kochanie, człek lepszy się stanie, 
szlachetny, uczynny i dobry jak nikt! 
Wytworny i godny, nic z myszki, nic z pawia. 

Tak bywa, że kostium 
Charakter poprawia! 
Tak bywa„. 
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Rys. Kasia Boroń 

W ciągu paru dni, w ciągu godziny, 
Skończona męka - zdane egzaminy 
Koniec! 
Nauki! 
Wulkan ! 
Radośc i ! 

Staliśmy s ię .„ Staliśmy się 
Dojrzali i doro śli , 

Jeszcze · 
Jeszcze wczoraj 
Głu pi 
I mali 
A teraz nagle„. A teraz nagle„. 
Zabójczo dojrzali. 

Kto nie dojrzał , że już dojrzał 
Ten nie spojrzał w dyplom swój 
Tam wpisano że dojrzano 
Iż dojrzałość pełna w nim 
Tram, tara.„ 

Rys. Ania ŻurawskB 



Tak jest i nie może być inaczej 
Cała sprawa jest chyba prosta 
Trzeba na nią spokojnie popatrzeć 
Ty powinnaś odejść, ja - pozostać. 

Pisklę musi rozwinąć skrzydła, 
Młody człowiek zobaczyć miasto, 
Porzucają wilczki swoje stada, 
Zostawiają orlęta gniazdo. 

Przychodzi chwila, 
Przychodzi chwila, 
Szybciej, niż ludzka myśl. 

Ktoś musi zostać, 
Ktoś dalej iść, 
Ktoś musi dalej iść. 

Rys. Alinka Kolooz1e1czyk 

Rysunki zamieszczone 
w programie zostały wyróżnione 
w konkursie na 1lustraC)e 
do ,.Ani z Zielonego Wzórza". 
który został ogłoszony przez Teatr 
1m. Jana Kochanowskiego w Opolu , 
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