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Drogi, kochany świat. Jakże ja cię podziwiam. 

Za siedmioma morzami, za siedmioma smutkami jest Wyspa 
Księcia Edwarda, na niej Zielone Wzgórze, na nim Dom. W okna od 
zachodu wpada słońce, od wschodu zaglądają kwiaty wiśni - bo 
akcja "Ani z Zielonego Wzgórza" zaczyna się właśnie w czasie 
kwitnienia wiśni. W domu mieszka starzejacy się Mateusz ze swoją 
siost rą Maryl ą - on nie ożenił się, bo był nieśmiały, ona była kiedyś 
zbyt dumna. Teraz postanawiają wziąć z sierocińca chłopca, by 
mnieć jakąś pomoc w gospodarstwie. Przez czyjeś roztargnienie 
dostają dziewczynkę - Anię 

Tak zaczyna się książka, na której wychowywały się pokole
nia, książka, która - choć napisana przez kanadyjską pisarkę - stała 
się częścią naszej literatury, naszej kultury narodowej. 

Czym jest "Ania z Zielonego Wzgórza"? - zapewne opowie
ścią o dzieciństwie, legendą dzieciństwa, które oddalają się od nas 
jak wyspa. Jest także opowieścią o dojrzewaniu, opowieścią o 
brzydkim kaczątku, które zmienia się w łabędzia pięknego jak z 
baśni Andersena. Symbolem tego dzieciństwa jest Ania: kiedy się 
urodziła to ty lko skóra I kości (i oczy - rzeczywiście piękne), do tego 
ruda jak marchewka. Nim stanie się dziewczyną o tycjanowskich 
włosach, przejdzie wiele doświadczeń i prób, dokona wielu odkryć. 
Najważniejsze to odkrycie miłości. 

I to jest najważniejsze: umieć kochać ludzi i świat, a to znaczy 
stworzyć go na nowo, po ludzku. Dlatego Ania jak Bóg tworzący 
świat - nadaje nazwy. Zwykły staw staje się Jeziorem Lśniących 
Wód, wiśnia - Królową Śniegu, pelargonia - Jutrzenką, kawałek 
potłuczonej lampy - Zwierciadłem Elfów. Dzięki temu pelargonia 
świec i , w iśn i a nabiera majestatu, a wszystko zostaje wzbogacone 
o ten ludzki przyczynek, o coś, co tylko ludzie mogą dodać do 
świata przyrody: o dobro I piękno. 

Tak, to wyłącznie ludzka sztuka. Tylko człowiek wie, że każda 
z rzeczy ma brzydszą I ładniejszą stronę, że życie ma brzydszą i 
ładniejszą stronę- jak dzban ma dwoje uszu. I sztuka polega na tym, 
by chwycić ten dzban od piękniejszej strony. 

To książka o miłości i o przeznaczeniu. O miłości , która 
dojrzewa w ciszy, przybiera maski obojętności, czasem złości - jak 
uczucie Ani i Gilberta. Ta miłość udająca niemiłość sprawdza się w 
chwilach najtrudniejszych. 

Myślę, że jest to także książka o przeznaczeniu. Nie tylko An i 
i Gilberta, których przeznaczeniem była miłość, także Mary li. To ona 
kiedyś, zbyt dumna, by wyciągnąć rękę do zgody, zerwała z ojcem 
Gilberta I wybrała samotność. Potem - jakby przypadkiem wzięła na 
wychowanie Anię, której przecież wcale nie chciała. I nagle te 
przypadki przestają być przypadkowe: miłość spełni się w nastę
pnym pokoleniu, bo miłość sama jest przeznaczeniem . 

Trzeba za wszelką cenę ratować Zielone Wzgórze. Choćby za 
cenę rezygnacji ze studiów - tak jak zrobi to Ania, by opiekować się 
ślepnącą Marylą. W ten sposób ratuje się przed sprzedażą, przed 
zamianą na pieniądze Wyspę, która daje schronienie, Wyspę, na 
której można być d obr y m. 

Na tej Wyspie można I trzeba być szczerym. Bo dobroć 
łagodzi ból, jaki zadaje szczerość.Przekona się o tym Ania po kłótni 
z panią Linde, która przypomni dziewczynie, że jest ruda i chuda. 
Ania przypomni sąsiadce, że jest gruba. Potem Ania przeprosi panią 
Linde i obie dojdą do wniosku, że wszystko, co powiedziały w 
złości, to ... była prawda. Al eta prawda nie boli, gdy łagodzi Ją dobro. 
Więc tym, co naprawdę upiększa świat, tym, co napradę się liczy 
jest nie prawda, lecz Dobro. A tym, który przy pomocy dobra, swoim 
sercem nadaje piękno światu - jest człowiek I tylko człowiek . Nie 
przypadkiem ostatnie zdanie wypowiedziane przez Anię brzmi: ży
cie jest piękne. Jeśll ktoś sądzi inaczej, to dowód, że jeszcze nie 
potrafił swojego życia upiększyć,że jeszcze do niego nie dojrzał. A 
więc - mówiąc językiem Ani - że jest rudy i chudy. Bo to nie świat 
jest brzdkl, to on jeszcze nie jest w pełni człowiekiem , jest jeszcze 
brzydkim kaczątkiem. Ale ma szansę, każdy z nas ma szansę ... 

Bohdan Urbankowski 
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