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W 2008 ro ku mi ja sto lat od wy da nia „Ani z Zie lo ne go Wzgó rza” 
Lu cy Maud Mont go me ry. Aż sto lat i tyl ko sto lat 
– bo prze cież ma my wra że nie, że Ania jest z na mi od za wsze. 

Czym Ania Shirley 
ujmuje czytelników

„Ania z Zielonego Wzgórza” – Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Inscenizacja, reżyseria i choreografia Jan Szurmiej. 
Scenografia i kostiumy Sabina Bicz. W roli głównej występuje Katarzyna Gałasińska (fot. Jacek Rzodeczko, Studio Grafit)

Po wieść Ania z Zie lo ne go Wzgó rza na le ży do tych
ksią żek, któ re na tych miast po opu bli ko wa niu,
tra fia ją do serc czy tel ni ków. Uka za ła się

na ryn ku księ gar skim w po ło wie 1908 ro ku i jesz cze
w tym sa mym ro ku mia ła pięć ko lej nych wy dań.
Oczy wi ście ten suk ces przy szedł naj pierw w kra jach
an glo ję zycz nych. Prze kła dy na in ne ję zy ki po ja wi ły
się jed nak bar dzo szyb ko.

W Pol sce po wieść ta uka za ła się już w 1912 ro ku.
Czy ta nie tłu ma cze nia to nie to sa mo co lek tu ra w ory gi -
na le. Jed nak już pierw szy prze kład, au tor stwa Ro za lii
Bern ste ino wej, oka zał się tak do bry, że wie le po ko leń
czy tel ni ków za przy jaź ni ło się ze świa tem Avon lea
przed sta wio nym wła śnie przez tę tłu macz kę. Oczy wi -
ście nie obe szło się bez zmian w sto sun ku do ory gi na -
łu. Na przy kład nie któ re imio na bo ha te rów zo sta ły
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przez tłu macz kę spo lsz czo ne.
Bern ste ino wa do ko na ła też
zmian nie po trzeb nych. Trud no
dzi siaj wy ja śnić, ja kie by ły ich
po wo dy. I tak na przy kład
wścib ska są siad ka Ma ry li i Ma -
te usza Cu th ber tów, Ra chel Lyn -
de, sta ła się Mał go rza tą Lin de,
a dom przy ja ciół ki Ani, Dia ny
Bar ry, Or chard Slo pe (czy li Po -
chy ły Sad) – So sno wym Wzgó -
rzem. W prze kła dzie tym zna la -
zły się rów nież róż ne drob ne
nie ści sło ści. Mo że naj więk szą
jest zlo ka li zo wa nie col le ge'u,
do któ re go wy je cha ła Ania, naj -
pierw w sto li cy pro win cji
– Char lot te town, gdzie istot nie
umie ści ła go au tor ka, a po tem
w po bli skim mia stecz ku Car mo -
dy, co zmie ni ło wy mo wę roz -
dzia łu po świę co ne go stu diom
Ani i czy ni nie zro zu mia łą jej tę -
sk no tę z po wo du tak znacz ne go
od da le nia od do mu.

Jed nak żad na z tych uste rek
nie umniej szy ła ja ko ści prze kła -
du Ro za lii Bern ste ino wej. Tłu -
macz ce uda ło się prze ka zać
wszyst kie uro ki po wie ści Mont go me ry, do któ rych za li -
czam przede wszyst kim ory gi nal ną i peł ną wdzię ku po -
stać głów nej bo ha ter ki, a tak że wy ra zi ste syl wet ki Ma -
ry li, Ma te usza i pa ni Lin de. Na wia sem mó wiąc, Mont -

go me ry po tra fi ła w swo ich po wie ściach (do ty czy to nie
tyl ko cy klu o Ani Shir ley) stwo rzyć wspa nia łe syl wet ki
ko bie ce. By ły to po sta cie wy ra zi ste, ma low ni cze i bar -
dzo zróż ni co wa ne. Obok ro man tycz nych i ob da rzo nych
buj ną wy obraź nią dziew cząt, jak Ania Shir ley, Pat Gar -
di ner (Pat ze Srebr ne go Ga ju) czy Emil ka Starr (Emil ka
z Księ ży co we go No wiu), znaj du je my w książ kach Mont -
go me ry oso by zde cy do wa ne i ete rycz ne, prak tycz ne
i lek ko myśl ne, sym pa tycz ne i nie mi łe – sło wem ca łą
ga le rię cha rak te rów. War to wspo mnieć cho ciaż by zna -
ko mi cie na kre ślo ne syl wet ki ciot ki Emil ki – Elż bie ty
Mur ray czy Ju dy si Plum – sta rej słu żą cej w do mu 
ro dzin nym Pat. Są to praw dzi we in dy wi du al no ści, ale
za li czyć je mo że my – zwłasz cza Ju dy się, któ rą czy tel -
nik po lu bi od ra zu – do gro na bo ha te rek po zy tyw nych.
Cza sem jed nak wy cho dzi ły spod pió ra Mont go me ry
por tre ty ko biet bez względ nych, oschłych, wy bit nie an -
ty pa tycz nych; złych, a mo że tyl ko nie szczę śli wych?

Por tre ty mę skie, co przy zna ję
z ża lem, w po wie ściach Mont -
go me ry na ogół nie do rów nu ją
ko bie cym. Uko cha ni męż czyź ni
wspo mnia nych wy żej bo ha te -
rek – Ani, Pat czy Emil ki wy pa -
da ją przy nich dziw nie bla do. Pi -
sar ka mia ła jed nak zmysł ob -
ser wa cji i du że po czu cie hu mo -
ru, to też je śli po sta no wi ła umie -
ścić w swo im utwo rze ja kie goś
dzi wa ka, nie udacz ni ka czy ty ra -
na do mo we go, uda wa ło się jej
na kre ślić po stać nie mal dic ken -
sow ską. 

In nym ta len tem pi sar ki by ła
umie jęt ność uka zy wa nia pięk -
na przy ro dy, na któ re by ła
szcze gól nie wraż li wa. Oczy wi -
ście ze szcze gól nym uczu ciem
opi sy wa ła uro kli we za kąt ki ro -
dzin nej wy spy, czę sto na zy wa -
nej przez nią po pro stu Wy spą.
Nie by ła obo jęt na rów nież
na uro dę in nych oko lic, któ re
da ne jej by ło po znać, cho ciaż by
kra iny je zior Mu sko ka w On ta -
rio, gdzie by wa ła na wa ka cjach.
Opi sa ła ją w Błę kit nym zam ku

– jed nej z póź niej szych po wie ści. Pi sar ka po tra fi ła za -
chwy cić się wie lo barw nym za cho dem słoń ca, ko ron ką
szro nu na szy bie, zło tem i szkar ła tem je sie ni. Do strze -
ga ła też wszel kie in ne rze czy, któ re czy nią ży cie mil -

szym i we sel szym: do bre książ ki, smacz ne po tra wy,
ład ne su kien ki… Dzię ki tłu ma cze niu Bern ste ino wej i te
wa lo ry po wie ści Mont go me ry są do stęp ne pol skim czy -
tel ni kom.

Ro za lia Bern ste ino wa prze tłu ma czy ła rów nież dru gi
tom cy klu o Ani z Zie lo ne go Wzgó rza – Anię z Avon lea,
któ ry Mont go me ry wy da ła w 1909 ro ku. Pol scy czy tel -
ni cy po zna li dal sze dzie je tej bo ha ter ki do pie ro w 1921
ro ku. Na stęp ne to my cy klu, już w in nych prze kła dach,
sta ły się w na szym kra ju nie mal rów nie po pu lar ne i lu -
bia ne, ale ten pierw szy po zo stał jed nak naj chęt niej czy -
ta nym. 

Od kil ku na stu lat Ania z Zie lo ne go Wzgó rza jest do -
stęp na w pol skich księ gar niach rów nież w in nych
prze kła dach. Czy tel ni cy mo gą więc wy bie rać.

Po wo dy, dla któ rych ru do wło sa Ania Shir ley pod -
bi ła ser ca czy tel ni ków w wie lu kra jach, są oczy wi ste
i by ły oma wia ne w licz nych re cen zjach i pra cach 

Okładka pierwszego wydania książki z 1908 roku 
(źródło: University of Prince Edward Island)

Ania, łącząca w sobie cechy intelektualistki i sensualistki, jest taka,
jaką chciałaby być każda chyba nastolatka.
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kry tycz no li te rac kich. Czy tel ni ków
(a zwłasz cza czy tel nicz ki) uję ła
przede wszyst kim po stać głów nej bo -
ha ter ki, nie sły cha nie ży wot nej opty -
mist ki, wraż li wej i spon ta nicz nej.
Ania, łą czą ca w so bie ce chy in te lek -
tu alist ki i sen su alist ki, jest ta ka, ja ką
chcia ła by być każ da chy ba na sto lat -
ka. Jej za chwyt nad świa tem jest au -
ten tycz ny. Ania czę ścio wo in stynk -
tow nie, a czę ścio wo świa do mie wie,
dla cze go coś bu dzi w niej za chwyt,
a coś in ne go nie chęć. Zna więc już
sie bie dość do brze jak na je de na sto -
lat kę. Tej sa mo wie dzy ró wie śnicz ki
Ani są jesz cze na ogół po zba wio ne.
Na sza bo ha ter ka jest sa mo dziel na
i w swo ich po glą dach i w swo ich
uczu ciach. To im po nu je. Czyż by więc
Ania by ła do sko na ło ścią? Mo gli by -
śmy jej wów czas nie lu bić. Ale nie
– jej urok, szcze rość i ra dość ży cia
(a tak że pa rę drob nych wad) nie po -
zwo lą na to. Jej ma rze nia o ko cha ją -
cym do mu czy przy jaź ni są prze cież
ma rze nia mi wszyst kich lu dzi, a tę sk -
no ta do mod nych stro jów – bli ska
każ dej ko bie cie, bez wzglę du na jej wiek, miej sce za -
miesz ka nia i epo kę, w któ rej ży je. 

Lu cy Maud Mont go me ry po zo sta je – sześć dzie siąt
sześć lat po śmier ci – jed ną z naj słyn niej szych Ka na dy -
jek, a z pew no ścią naj słyn niej szą miesz kan ką Wy spy
Księ cia Edwar da. Nie tyl ko roz sła wi ła jej pięk no w swo -
ich utwo rach, jest rów nież au tor ką hym nu Wy spy.
Jesz cze za ży cia pi sar ki utwo rzo no park na ro do wy
na pół noc nym wy brze żu Wy spy, któ re go część sta no -
wią ro dzin ne stro ny au tor ki. Tam ulo ko wa ła Avon lea
i cho ciaż tej na zwy nie znaj dzie my na żad nej ma pie,
miej sco wość ta ma wie le cech mia ste czek ist nie ją cych

na praw dę. Po dob nie Zie lo ne Wzgó -
rze przy po mi na ist nie ją ce na prze ło -
mie XIX i XX wie ku do my krew nych
pi sar ki. Te raz w nie któ rych z tych
sie dzib, do mach gdzie czę sto by wa -
ła, utwo rzo no mu zea. Z ca łe go świa -
ta zjeż dża ją się wiel bi cie le ksią żek
o Ani, by po dzi wiać Zie lo ne Wzgó -
rze, Zło ty Brzeg czy Srebr ny Gaj.
Dom dziad ków Mac ne il lów, gdzie
wy cho wa ła się ma ła Maud (ni gdy nie
na zy wa no jej Lu cy) i skąd ode szła
do pie ro ja ko do ro sła ko bie ta, już co
praw da nie ist nie je, ale nie wszy scy
tu ry ści o tym wie dzą lub po pro stu
nie przyj mu ją te go do wia do mo ści
– bo czy te szcze gó ły są dla nich aż
tak waż ne? Przy jeż dża ją, po nie waż
ma gia te go miej sca cią gle dzia ła, mo -
gą zo ba czyć na wła sne oczy Je zio ro
Lśnią cych Wód, Ale ję Za ko cha nych,
Las Du chów… Czyż by tej ma gii nikt
przed Mont go me ry nie do strzegł i nie
wy zwo lił? To chy ba nie moż li we,
rzecz chy ba w tym, że nie by ło wcześ-
niej na Wy spie Księ cia Edwar da tak
uta len to wa nej pi sar ki.

Po pu lar ność Ani z Zie lo ne go Wzgó rza jest du ża na ca -
łym świe cie, choć nie wszę dzie ta ka sa ma. Książ ka naj -
bar dziej jest lu bia na, co zro zu mia łe, na ob sza rze ję zy ka
an giel skie go, po za tym w Skan dy na wii, Pol sce i w Ja po -
nii. Szwedz cy czy tel ni cy mo gli po znać przy go dy ru do -
wło sej dziew czyn ki ob da rzo nej buj ną wy obraź nią już
w 1909 ro ku. Ania z Zie lo ne go Wzgó rza mu sia ła na le żeć
do ulu bio nych lek tur in nej wiel kiej pi sar ki, Szwed ki
Astrid Lind gren, gdyż wy mie nia ją w swej pierw szej po -
wie ści Zwie rze nia Britt Ma ri ja ko jed ną z uko cha nych
ksią żek głów nej bo ha ter ki, obok Ali cji w Kra inie Cza rów
Le wi sa Car rol la i Wy spy skar bów Ro ber ta Lo uisa Ste -

Kar ta ty tu ło wa pierw sze go pol skie go wy da -
nia (uka za ło się w dwóch od dziel nych to -
mach) tłu ma cze nia z 1912 ro ku. Nie pra wi -
dło we imię i błąd w na zwi sku by ły po wie la -
ne aż do wy da nia czwar te go w 1925 ro ku 

(Eg zem plarz ze zbio rów 
Bi blio te ki Na ro do wej w War sza wie)

Sara, Emilka i Pat to inne bohaterki książek Lucy Maud Montgomery obdarzone bujną wyobraźnią
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ven so na. Rów nież w in nych kra jach skan dy naw skich
szyb ko prze tłu ma czo no Anię z Zie lo ne go Wzgó rza,
w Da nii w 1910 ro ku, a w Nor we gii w 1918. Suk ce syw -
nie po ja wia ły się prze kła dy na in ne ję zy ki: fran cu ski,

wło ski i nie miec ki. W Ja po nii po raz pierw szy wy da no
ją w 1952 ro ku i od tej po ry jest nie zmien nie czy ta na,
a jej bo ha ter ka ko cha na, po dob nie jak au tor ka.

U nas po wie ści i opo wia da nia Lu cy Maud Mont go -
me ry wciąż się czy ta i prze ka zu je z po ko le nia na po ko -
le nie ja ko ulu bio ną lek tu rę. Czy tel nicz ki przyj mu ją z ra -
do ścią każ dą no wo prze tłu ma czo ną książ kę tej ka na -
dyj skiej pi sar ki. Chcą jak naj dłu żej prze by wać w świe -
cie Avon lea.

Są ta kie miej sca na świe cie, gdzie wiel bi cie lom Ani to
nie wy star cza. Chcą mieć bli sko sie bie au tor kę, któ ra
stwo rzy ła tę po stać. Ka na dyj czy cy or ga ni zu ją licz ne im -
pre zy na wią zu ją ce do fak tów z ży cia Lu cy Maud Mont -
go me ry. Nie tyl ko na Wy spie Księ cia Edwar da, ale rów -
nież w Le ask da le i No rval, gdzie miesz ka ła już ja ko pa -
sto ro wa Mac do nald. W po ło żo nym na wy spie Hok ka -
ido ja poń skim par ku roz ryw ki Ca na dian World dzia ła -
ją cym w dru giej po ło wie lat dzie więć dzie sią tych, gdzie
pre zen to wa no róż ne re gio ny Ka na dy, rów nież nie za -
po mnia no o Ani Shir ley.

Lu cy Maud Mont go me ry wy szła za mąż w 1911 ro ku
i ra zem z mę żem opu ści ła wy spę. Ni gdy już nie wró ci -
ła na sta łe w ro dzin ne stro ny, choć czę sto je od wie dza -
ła. W jej twór czo ści po ja wi ła się no stal gicz na nu ta i pi -

sar ka już za wsze ide ali zo wa ła w swych utwo rach 
kra inę dzie ciń stwa. Wi docz ne to jest w jej póź nych po -
wie ściach, zwłasz cza w Ja nie ze Wzgó rza La tar ni. Bo ha -
ter ka tej książ ki przez więk szość ro ku wie dzie smut ne
i mo no ton ne ży cie w po nu rym do mu bab ki w To ron to.
Szczę śli wa jest tyl ko pod czas wa ka cji w do mu oj ca
na Wy spie Księ cia Edwar da. Czy tak czu ła się Maud
u bo ku cho re go mę ża na ple ba niach w Le ask da le i No -
rval, a zwłasz cza w ostat nim jej miej scu za miesz ka nia
– do mu w To ron to? Tę sk niąc za ro dzin ny mi stro na mi
po tra fi ła spra wić, by wiel bi cie le Ani Shir ley też za pra -
gnę li je od wie dzić. 

Li dia Błasz czyk
Muzeum Książki Dziecięcej w Warszawie

Okładka współ cze sne go szwedz kie go 
wy da nia „Ani z Zie lo ne go Wzgó rza”. 
Była to ulubiona powieść młodziutkiej
Astrid Lindgren. Wiele cech Ani przejęła
Pipi Pończoszanka, która pojawiła się 
40 lat później   

(źródło: wydawnictwo Rabénförlagen)

Nie zwy kle barw na okład ka wło skie go wy da -
nia z 2000 ro ku. We Wło szech więk szą po pu -
lar no ścią cie szy się in na książ ka L. M. Mont -
go me ry – „Ma gic of Ma ri gold” (ty tuł pol ski
„Cza ry Ma ri gold” lub „Cza ro dziej ski świat 
Ma ri gold”)

(fot. Fran ce sca Mon tu schi)

Okładka współczesnego japońskiego
wydania. Książka została przetłumaczona
na japoński przez Hanako Muraoka, 
kiedy trwała II wojna światowa. Udało się
ją opublikować dopiero w 1952 roku. 
(http://club.pep.ne.jp/~r.miki/index_e.htm, 
okładka dzięki uprzejmości Mie Muraoka)
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Książka najbardziej jest lubiana, co zrozumiałe, na obszarze 
języka angielskiego, poza tym w Skandynawii, Polsce i w Japonii.


