Ania z Zielonego Wzgórza – opracowanie, problematyka,
bohaterowie
Geneza
Opowieść o dziejach Ani, która zamieszkała na Zielonym Wzgórzu inspirowana była
rzeczywistym wydarzeniem. Znana autorce para chciała adoptować chłopca, jednakże okazało
się, że na wskutek pomyłki mogą oni adoptować dziewczynkę. Pomysł adopcji związany był z
promowaną wówczas na Wyspie Świętego Edwarda akcją, która na celu miała znalezienie
domu dla dzieci.
Czas i miejsce akcji
Miejscem akcji utworu jest urokliwe Avonlea, a w szczególności Zielone Wzgórze,
zamieszkiwane przez Marylę oraz Mateusza. Opisywane są także pobliskie posesje, szkoła czy
miejsce, gdzie mieści się szkółkia niedzielna. Ania również wyprawia się do miasta. Miejscem
akcji jest także Charlottetown oraz Carmody.
Czas akcji obejmuje przybycie Ani do gospodarstwa Maryli oraz Mateusza, a także czas, w
którym pobierała nauki. Czas akcji przypada na drugą połowę XIX wieku i obejmuje 5 lat, jego
początek to rok 1876. Warto jednak wspomnieć, że w utworze pojawiają się również
wydarzenia, które miały miejsce przed znalezieniem przez Anię nowego domu.
Motywy
Motywami pojawiającymi się w utworze jest przede wszystkim motyw osierocenia oraz związany
z tym motyw poszukiwania miłości, akceptacji, swojego miejsca. Pojawia się także motyw
rodziny jako ciepłej, dającej miłość oraz umożliwiającej wzrastanie dziecku. Nazywanie
poszczególnych elementów przestrzeni przez Anię również może świadczyć o tym, że stara się
ona oswoić nowe miejsce, nadać mu wymiar emocjonalny. Sam motyw dziecka, pragnącego
miłości, ale i otwartego na poznawanie jest istotnym pojawiającym się w utworze.
Ważnym jest także motyw dorastania, który widoczny jest przez cały utwór, gdzie Ania zyskuje
nowe umiejętności oraz stopniowo staje się coraz bardziej dojrzałą osobą. Kolejnym motywem
jest motyw przyjaźni oraz jej poszukiwania. Jest ona przedstawiona jako uczucie czyste, wielkie,
którym obdarza się wybrane osoby.
Ważnym jest również motyw przyrody, która nie tylko stanowi tło dla wydarzeń mających
miejsce w utworze, ale jest także ożywioną, oswojoną, nazwaną przez główną bohaterkę.
Motyw wyobraźni również jest niezwykle ważny. To ona jest niezwykłą siłą, która pozwala
przetrwać trudniejsze czasy, a jednocześnie czyni życie ciekawszym, bardziej wartościowym i
pozwala na dostrzeżenie innych, nowych aspektów codzienności
Problematyka
W utworze poruszona jest przede wszystkim problematyka sieroctwa i poszukiwania przez
dziecko domu. Wątek ten przedstawiony jest jako poszukiwanie akceptacji, miłości. Ważnym
problemem jest także to, jak dziecko odnajduje się w nowej rzeczywistości. Pokazane zostają
społeczne uprzedzenia, ale i przede wszystkim osoby życzliwe Ani. Utwór porusza wiele
różnych problemów. Pojawiają się także te natury ekonomicznej czy finansowej, jak i
codzienność mieszkańców Avonlea. Ciekawie przedstawiona została problematyka dosrastania,
która staje się udziałem czytelnika towarzyszącego Ani.

Bohaterowie
Ania z Zielonego Wzgórza – dziewczynka, która została adoptowana przez Marylę oraz
Mateusza. Miała rudę włosy, była bardzo szczupła i skromnie ubrana. Wraz z rozwojem akcji
Ania zmienia się i dojrzewa. Z małej dziewczynki staje się młodą kobietą, która ma rozpocząć
pracę i nadal pobierać nauki. Ania to prawdziwa marzycielka, ale zarazem ciepła i otwarta na
innych istota. Ma jednak ogromną skłonność do wpadania w kłopoty. Wyróżnia się także
ambicją, która pozwala jej uzyskiwać świetne wyniki w nauce. Cechuje ją także odwaga oraz
umiejętność działania w przypadku ryzyka – wykazuje się tymi cechami, gdy choruje siostra jej
przyjaciółki Diany. Jest bardzo przywiązaną zarówno do swoich opiekunów, jak i do przyjaciół
oraz nowo poznanych, życzliwych osób. Ania to bohaterka, która dojrzewa na oczach
czytelników.
Maryla Cubhert – opiekunka Ani, która razem z bratem Mateuszem zamieszkuje Zielone
Wzgórze. Jest osobą wymagającą, ale jednocześnie kocha dziewczynkę i darzy ją coraz
cieplejszymi uczuciami.
Mateusz Cubhert – cichy i małomówny mężczyzna, od początku polubił Anię. Mateusz był
osobą ciężko pracującą, która bardzo kochała Anię i chętnie rozpieszczała swą wychowankę.
Zmarł na serce pod koniec akcji powieści.
Diana – pierwsza prawdziwa przyjaciółka Ani, miła dziewczyna, mieszkająca nieopodal
Zielonego Wzgórza.
Gilbert – kolega z klasy Ani, który uraża ją swoim komentarzem na temat koloru włosów
bohaterki. Dziewczyna żywi urazę, która znika dopiero, gdy Gilbert zachowuje się wobec niej
niezwykle szlachetnie, ustępując posady nauczyciela w Avonlea.
Panna Stacy – ulubiona nauczycielka Ani, która organizuje coroczny koncert.
Małgorzata Linde – sąsiadka Maryli oraz Mateusza. Kobieta, która cechowała się wścibstwem i
chętnie wnikała w nie swoje sprawy oraz wyrażała złośliwe opinie na temat innych ludzi.

