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Pisarka 

Z
e ycie Lucy Maud Mont- ło tych łzawych opow1esc1 ze 

gomery przypomina szczęśliwym zakończeniem. Kie
trochę życie bohaterek dy miała niecałe dwa lata zmarła 
jej powieści. Urodziła jej matka, która od lat chorowała 
się w Kanadzie, na Wy- na gruźlicę. Od tej pory dziew

spie Księcia Edwarda 30 listopada czynką opiekowali się dziadko-
1874 roku jako Lucy Maud Macdo- wie, ludzie chłodni, o surowych 
nald, w czasie największego roz- zasadach, którzy - choć kochali 
kwitu powieści epoki wiktoriań- Maud (takiego imienia pisarka 
skiej. W młodości czytywała więc używała przez całe życie) - nie po
książki, w których mile i posłusz- trafili okazać jej uczucia. Po la
ne dziewczynki mieszkały na pen- tach Montgomery ciepło sportre
sjach, uczyły się etykiety, były tuje dziadków w postaciach Ma
piękne i zawsze miały śliczne, wy- ryli i Mateusza w swojej najważ
prasowane sukienki. Jej życie niejszej książce, w Ani z Zielone
w niczym jednak nie przypomina- go Wzgórza. Pisarka wiele za-



wdzięczała również ciotce Annie 
Campbell, siostrze jej matki, któ
ra nie tylko otoczyła dziewczynkę 
opieką, ale przede wszystkim da
ła jej poczucie bezpieczeństwa 
i kochała jak własne dziecko. 

Losy przyszłej pisarki skompli
kowały się, kiedy jej ojciec ożenił 
się po raz drugi i zaproponował 
córce przeprowadzkę do swojego 
nowego domu. Montgomery, co 
prawda, odbyła fascynującą po
dróż po Kanadzie, którą niejedno
krotnie później wspominała, ale 
na miejscu okazało się, że niewie
le łączy ją z wymagającą maco
chą. Rodzina mieszkała wspólnie 
niespełna rok, po czym dziewczy
na - rozczarowana i zawiedziona 
- wróciła na Wyspę Księcia 

Edwarda. W tym czasie myślała 
już o przyszłym zawodzie. Jej 
wiersze i krótkie opowiadania za
częła drukować lokalna prasa, 
a ona sama skończyła kursy na
uczycielskie w jednym z miejsco
wych college'ów i zaczęła uczyć 
się na uniwersytecie. Warto tu 
dodać, że należała do bardzo nie
wielkiej i elitarnej grupy studen
tek. Dziewczętom - choć oficjał~ 
nie mogły studiować - niezwykle 
trudno było w tamtym okresie 
dostać się na zajęcia uniwersy
teckie. Wymagano od nich znacz
nie więcej , były to więc w więk

szości kobiety inteligentne, nie
zwykle uparte, pracowite i wy
trzymałe, a to cechy najlepiej opi
sujące Lucy Maud. Montgomery 
nie została jednak nauczycielką. 
Po rocznym okresie uniwersytec
kiej edukacji, kilku latach na
uczania i okresowej pracy w róż
nych wydawnictwach wróciła 

do domu swojej babki, którą 
opiekowała się przez następne 13 
lat. Zarabiała już wtedy pisa
niem. W 1905 roku napisała swo
ją pierwszą, i chyba najważniej 

szą, powieść : Anię z Zielonego 
Wzgórza. Powieść, w której od
rzuciła wszystkie zasady rządzą
ce powieścią dla młodzieży epoki 
wiktoriańskiej. 

Lucy Maud Montgomery wy
szła za mąż dopiero po śmierci 
babki za swojego przyjaciela pa
stora Ewana Macdonalda. Miała 
trzech synów (jeden z nich zmarł, 
gdy był jeszcze niemowlęciem) 
i swój czas dzieliła pomiędzy ich 
wychowanie a niełatwą rolę żony 
duchownego. Pisała w tym czasie 
zaskakująco dużo . Przez lata po
wstały książki o dalszych losach 
Ani, ale też liczne powieści opo
wiadające o innych bohaterkach: 
Emilce, Historynce, Pat, Janie. 
Żadna z nich nie stała się tak po
pularna jak właśnie Ania, która 
zresztą zawsze była wyjątkowo 

bliska sercu pisarki. Do dziś dnia 
powstają liczne - teatralne, fil 
mowe i telewizyjne - adaptacje 
Ani z Zielonego Wzgórza, wyda
wane są również biografie pisar
ki, także... książka kucharska, 
zawierająca przepisy kulinarne 
pani Montgomery słynącej 

w swoim czasie ze swojej kuchar
skiej pasji. 

Lucy Maud Montgomery zmar
ła 24 kwietnia 1942 roku w Toron
to, gdzie mieszkała wraz z mężem 
od połowy lat 30. Została pocho
wana na ukochanej Wyspie Księ
cia Edwarda. Do dziś należy 
do grona najpopularniejszych pi
sarek na świecie . • 

/ 

Niczego przedtem nie pisalam z tak wielką 
przyjemnością. Odrzucilam precz „mora!" 
i idealy „szkólki niedzielnej", i uczynilam 
z mojej Ani prawdziwą, żywą dziewczynkę. 
W rozdzialy książki wplotlam wiele 
wlasnych marzeń i przeżyć z dzieciństwa. 
( .. .) W książce wiele się dzieje, ale cal ość, 
mimo wszystko, opiera się na Ani. Ona 
tworzy tę książkę. 

Lucy Maud Montgomery 





Ania, bratnia dusza 

L 
osy Ani nie są do koń
ca autobiografią Lucy 
Maud Montgomery, 
ale nie trudno do
strzec, jak wiele łączy 

pisarkę z wymyśloną przez nią 
postacią literacką. Ania z Zielo
nego Wzgórza była nie tylko de
biutem powieściowym Montgo
mery, ale również książką, która 
miała ogromne znaczenie dla roz
woju powieści dla młodzieży . Pi
sarka potraktowała swoich czy
telników poważnie i, zamiast od
woływać się do znanych im sche
matów i rozwiązań, opisała po
stać z krwi i kości - inteligentną, 
dowcipną , pozbawioną co prawda 
doskonałej urody, ale zawsze 
uśmiechniętą dziewczynkę, która 

wiecznie wplątuje się w kłopotli
we sytuacje. To była prawdziwa 
rewolucja, która zaowocowała 
ogromną popularnością zarówno 
książkowej bohaterki, jak i samej 
Montgomery, która była prawdzi
wie zaskoczona popularnością 
swojej książki. Co więcej - nie 
chciała opisywać jej dalszych lo
sów. Czytelnicy nie chcieli jed
nak zadowolić się jedynie opo
wieścią o młodości Ani i wydaw
cy nieustannie naciskali na pi
sarkę, która w końcu uległa i zde
cydowała się napisać kolejne to
my opowieści o jej losach - naj
pierw dorastającej, potem stu
dentki, w końcu matki i żony . 

Książki ukazywały się niezgodnie 
z chronologią wydarzeń, choć 

dziś czytamy je raczej po kolei. 
Co ciekawe także dalsze losy bo
haterki były w pewnym sensie 
odbiciem życia pisaki. 

Trzeba pamiętać, że Ania zosta
ła wymyślona na początku 
XX wieku w 1908 roku! Jest po
stacią na owe czasy niezwykle 
nowoczesną - opisaną w sposób, 
który pod wieloma względami 
zrywał z tradycją mdławych ksią
żek dla pensjonarek i o pensjo
narkach. O nowoczesności prozy 
Montgomery może świadczyć 
fakt, że do dziś popularność Ani 
może się równać najwyżej z suk
cesem czytelniczym Harry'ego 
Pottera (którego przecież Ania 
i tak wyprzedza o kilka pokoleń 
fanów). I choć cykl powieści wy-

raźnie skierowany jest do dziew
cząt to grono chłopaków zaczytu
jących się książkami o Ani wcale 
nie taka mała . 

Ania jest postacią absolutnie 
niepowtarzalną i niezwykłą. Pi
sarka obdarzyła ją wszystkimi 
swoimi cechami, ale zadbała, by 
dziewczynka budziła prawdziwą 
sympatię. Jednak najważniejsza 
jest sama Ania - jej podejście 

do świata, samodzielność, odwa
ga i optymizm, z jakim podchodzi 
do wszystkich przeciwności, któ
rych nie szczędzi jej los. Gadatli
wa, nieco szalona, ale jednocze
śnie obdarzona nieprzeciętną wy
obraźnią, wrażliwa i błyskotliwa. 
Słowem, postać, z którą każdy 
chciałby się zaprzyjaźnić. • 



Twarzyczka jej byla drobna, blada, chuda 
i bardzo piegowata, usta szerokie, duże, 
zmieniające barwę oczy, to zielone, to 
znowu szare. 

Tyle zauważylby przeciętny obserwator. 
Bardziej bystry spostrzeglby, że podbródek 
dziewczynki byl szpiczasty i wystający, że 
wielkie oczy byly pelne życia i inteligencji, 
ust wymowne i pelne slodyczy, czolo zaś 
szerokie i rozumne. Slowem, bardziej 
spostrzegawczy obserwator doszedlby 
do wniosku, że niepospolitą duszyczkę 
musiala posiadać ta biedna, bezdomna 
istotka, której nieśmialy Mateusz Cuthbert 
tak bardzo się przerazi!. 

Lucy Maud Montgomery: 
Ania z Zielonego Wzgórza, Warszawa 1980, tłum . Rozalia Bernsteinowa 
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