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LUCY MAUD MONTGOMERY, kanadyjska powieścio
pisarka urodziła się 30 XI 1874 r. w Cliffton, na \\Yspie 
Księcia Edwarda, zmarła 24 IV 1942 r. w Toron to. Wcze
śnie osieroconą dziewczynką zaopiekowali się dziadko
wie, zapewniając jej ciepły dom i edukację. Młoda Lucy 
podjęła pracę nauczycielki, jednocześnie próbując sił ja
ko literatka. Swoje wiersze i nowele rozsyłała do wielu 
redakcji czasopism, niestety z każdej strony napotykając 
na odmowne opinie. Niezrażona nimi, wciąż pisała; 
w międzyczasie wyszła za mąż za prezbitariańskiego du
chownego, z którym zamieszkała w Ontario. 

W 1908 roku nastąpił w jej życiu znamienny przełom, 
ukazała się bowiem drukiem debiutancka powieść Ania 
z Zielonego Wzgórza. Książka o sympatycznej, rudowłosej, 
piegowatej dziewczynce obdarzonej niezwykłą wyobra
źnią i złotym sercem, okazała się prawdziwym wydarze
niem edytorskim. Tysiące młodych czytelniczek za
chwyconych Anią Shirley domagało się kontynuacji jej 
losów. Na zamówienie wydawnictwa Lucy Maud Mon
gomery pisała dalsze tomy cyklu: Ania z Avonlea, Ania na 
Uniwersytecie, Wymarzony dom Ani, Dolina T(Qy, Rjl/a ze 
Złotego Brzegu, Ania z Szumiących Topoli. Tę rodzinną sagę 
przełożono na niemal wszystkie języki świata, pojawiły 
się i wciąż pojawiają kolejne teatralne, filmowe i telewi
zyjne adaptacje powieści. Chociaż Lucy Maud Montgo
mery napisała w swoim życiu jeszcze kilka innych 
wieści (m.in. Błękitny zamek, Dziewczę z sadu, · 
Srebrnego No · , Emilka dojrzewa) , w historii li 
zapisała sic; ede wszystkim jako autorka niezapo-
mnianych przygód Ani z Zielonego Wzgórza. 
E.L. 




