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Prefață

Anne („cu e,” cum insistă chiar ea adesea să se prezinte) 
a cucerit lumea. Mai întâi, lumea cititorilor, care nu s-au 
îngrămădit să afle și părerea criticilor. Astăzi, la aproape 
optzeci de ani de la moartea sa, creatoarea lui Anne de la 
Green Gables, scriitoarea canadiancă Lucy Maud Mont-
gomery se bucură de tot mai multă atenție și din partea 
criticilor literari din lumea întreagă. 

Scrierile ei fiind publicate și republicate, atât criticii, 
cât și admiratorii încearcă o repoziționare a scriitoarei 
nord-americane și o redescoperă ca pe o minunată autoare 
de scrisori, jurnale, autobiografii, poezii, povestiri și nuvele, 
pe lângă romanele care au făcut-o nemuritoare pe Anne, 
fetița pornită să cucerească lumea din Casa cu frontoane 
verzi.1 În mare parte datorită noilor scrieri ieșite de sub 

1  „Anne – Casa cu frontoane verzi,” Editura Predania, București, 
2018. 
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tipar, dar și a popularității în continuă creștere, din ce în 
ce mai mulți membri ai cercurilor literare academice se 
apleacă cu mai mult interes asupra creațiilor scriitoarei 
Lucy Montgomery, ca și spre o analiză mai profundă a vieții 
sale și mai ales a contextului său istoric. 

Volumul de față, un cadou de Crăciun în sine, aduce în 
fața cititorului un buchet de șaisprezece povestiri despre 
inimitabila Sărbătoare a Nașterii Domnului, așa cum este ea 
trăită pe pământ canadian. Pe lângă două capitole extrase 
din seria Anne, celelalte povestiri sunt absolut originale și 
au fost adunate inițial de Rea Wilmshurst2 în ultimul din 
cele opt volume de antologie a nuvelelor și povestirilor 
rămase nepublicate până atunci.3 

Întregul volum e o gură de aer proaspăt, trasă în piept 
fără mască. Tânărul cititor care identifică astăzi Sărbă-
toarea Crăciunului cu abundența de reclame la băuturi 
carbogazoase, cu sintagma „luna cadourilor” și goana după 
darurile sugerate de spoturile comerciale, va fi încântat să 

2  Rea Wilmshurst (1941 – 1996) absolventă a Facultății de Literatură 
a cules și a publicat prin editura McClelland & Stewart opt volume de 
povestiri și nuvele de Lucy Maud Montgomery. 
3  Montgomery, L.M., Christmas with Anne and Other Holiday Stories. 
Rea Wilmshurst. Toronto: McClelland and Stewart, 1995.
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afle că poți avea parte de „cel mai plăcut Crăciun” într-un 
vagon înzăpezit în pustiu, petrecut alături de oameni pe 
care i-ai cunoscut de câteva ceasuri, aidoma personajelor 
din povestirea Mătușa Cyrilla și coșul de Crăciun. 

Spiritualitatea creștină e plină de paradoxuri, și volumul 
de față nu face excepție. În mod paradoxal, deși în niciuna 
din cele șaisprezece povestiri despre Sărbătoarea Crăciu-
nului nu apare numele Mântuitorului, fiecare silabă respiră 
învățăturile Domnului nostru Iisus Hristos, Cel a cărui 
naștere o sărbătorim de Crăciun: „Căci flămând am fost şi 
Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; 
străin am fost şi M-aţi primit; gol am fost şi M-aţi îmbră-
cat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi 
aţi venit la Mine.” /Matei 25, 35-36/ Acestea toate și, mai 
presus de ele, iertarea, sunt cadourile pe care și le fac unii 
altora personajele povestirilor lui Lucy Maud Montgomery. 

Volumul începe firesc cu un capitol al bildungsromanu-
lui, Anne – Casa cu frontoane verzi, vol. 2, prilej cu care cei 
familiarizați cu eroii romanului se vor bucura să-i revadă pe, 
uneori, mult prea puritana Marilla și pe blajinul Matthew 
Cuthbert, ajutați de neobosita doamnă Lynde. Cei care 
descoperă abia acum universul lui Maud Montgomery au 
ocazia ideală de a pregusta din acea minunată lume veche, 
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în care respectarea unor tradiții și obiceiuri generează pacea 
comunității. Scena de la băcănie, în care Matthew cumpără 
fără să vrea zece kilograme de zahăr brun, deloc necesar în 
gospodărie în acele momente, este într-adevăr delicioasă. 

Deși povestirile ce urmează par, la prima „lectură,” destul 
de moralizatoare, gustul pe care îl resimțim după lectură 
este cel de lume ideală, de lume în care ne-ar plăcea tuturor 
să trăim. Și, cel mai important, ceea ce ne șochează este fap-
tul că am putea trăi cu toții în această lume. Totul depinde 
numai de noi ca lumea noastră să fie ceea ce ne dorim să fie.

În Crăciun la Red Butte, Teodora face dovada sacrificiului 
care nu rămâne nerăsplătit, cu precădere atunci când nu 
aștepți răsplata. Tânăra renunță la singura amintire rămasă 
de la fratele său, lovit de „febra aurului,” pentru a pune ceva 
pe masa de Crăciun a familiei sale de adopție. Răsplata e 
mult mai mare decât și-ar fi imaginat. Chiar dacă finalul 
e unul așteptat, ca de fapt în toate povestirile, tema jertfei 
ne încălzește mereu inimile. 

O temă definitorie pentru micro-universul creat de Mon-
tgomery în toată opera sa este cea a înstrăinării, a răcirii 
dintre membrii aceleași familii sau dintre prieteni de-o viață, 
care se termină, în mod firesc, printr-o împăcare survenită 
de multe ori în urma unei întâmplări, a unei aparente greșeli 
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comise de cineva. Concluzia este că „greșelile nu sunt întot-
deauna ceva rău,” după cum ne spune Mary Young în finalul 
povestirii Sfârșitul vrajbei în familia Young. Rețeta e aplicată 
cu succes și în Încurcătură de Crăciun, Familia Falsom și 
masa de Crăciun și Unchiul Richard și masa de Anul Nou.

Tema erorii care are consecințe binefăcătoare reapare și 
în povestirea Ida și tortul de Anul Nou, a cărei atmosferă 
de viață în mediul studențesc, de trai la comun, este apoi 
reluată în Inspirație de Crăciun. 

Mătușa Cyrilla și coșul de Crăciun este cea mai savuroasă 
povestire din volum, iar savoarea este dată nu numai de 
bunătățile din coșul mătușii, ci în primul rând, de mătușa 
Cyrilla însăși. Coșul mătușii, atât de detestat de Lucy Rose 
pentru că o face să pară „de la țară” atunci când merge la 
oraș, e cel care salvează Crăciunul când rămân blocate în 
tren, în mijlocul pustietății în noaptea de Ajun, alături de alți 
călători, până în urmă cu câteva ceasuri niște necunoscuți. 

Mătușa Cyrilla este cel mai savuros personaj din volum 
pentru că nu se rușinează de obârșia ei, de faptul că e „de 
la țară,” ci e pe deplin conștientă de valorile primite tocmai 
prin originile sale și de faptul că cel mai important lucru 
în viață este să vrei să faci bine și să fii bun și darnic cu 
oricine îți iese în cale: Eteee, mă doare pe mine-n cot de cum 
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arată, răspunse cu calm mătușa Cyrilla. Și o fi el o bătaie 
de cap, nu zic nu, da’-i a mea, și pentru alții e o plăcere. 
Edward și Geraldine poate n-au nevoie, știu, da’ poate că 
alții au. Și dacă ți-o fi rușine să mergi pe lângă o bătrână 
de la țară cu un coș ca de la țară, n-ai decât să rămâi mai 
la coadă, ca să zic așa. Descrierea coșului  cu bunătăți e 
iarăși plină de încântare: Și-acu’, ia să vedem, zise mătușa 
Cyrilla, cu o expresie preocupată, bătând cu vârful dege-
tului arătător, grăsuliu și plin de crăpături, în masa albă 
de bucătărie, ce să iau cu mine? În primul rând tortul de 
fructe – lui Edward îi place tortul meu de fructe... și-apoi 
limba fiartă... și cele trei plăcinte cu carne, că oricum, ori 
se strică până ne-ntoarcem, ori le mănâncă unchiu-tu de 
i se face rău – plăcintele cu carne îs moartea lui... și ulcica 
aia de smântână – cât o fi ea de stilată Geraldine, da’ niște 
smântână adevărată tre’ să mănânce, Lucy Rose... și înc-o 
sticlă din oțetu’ meu de zmeură. Platoul cu jeleuri și gogoși o 
să le placă la copii și mai astupă crăpăturile, și să-mi aduci 
cutia cu bomboane cu lapte din cămară... și punga aia de 
acadele pe care a adus-o aseară unchiu-tu de la magazin. 
Și mere, desigur... vreo cinci-șase chile din alea bune... și un 
borcănel din dulceața mea de prune... lui Edward o să-i 
placă. Și niscaiva sandvișuri și-un chec. S-avem pentru noi 
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o gustare. Și cu asta am terminat cu de-ale gurii. Deasupra 
pun cadourile pentru ăia mici. O păpușă pentru Daisy și 
o bărcuță pe care-a făcut-o unchiu-tu pentru Ray și câte o 
batistă de dantelă pentru gemeni, și căciulița croșetată pen-
tru bebeluș. Mai e ceva? Surprinzător da, mai e ceva. În coș 
mai e loc. Pentru că, iarăși paradoxal, adevăratele bunătăți 
din această povestire nu sunt cele atât de îmbietoare din 
coșul mătușii, ci sunt reprezentate de Bunătatea însăși, ce 
se naște din pieptul ’tușii Cyrilla. 

Masa de Crăciun din trenul izolat de lume este mai ales 
plină de savoare pentru cititorul român, familiarizat cu 
nuvelele lui Ioan Al. Brătescu-Voinești. Nicolae Steinhardt 
folosește termenul de „comesenie” pentru a relata o scenă 
asemănătoare din nuvela Călătorului îi șade bine cu dru-
mul, nuvelă în care barierele dintre eroi sunt depășite de 
atitudinea din timpul mesei:

– Mă Năiță, dacă mă iubești, ia de aici bucățica asta grasă.
– Mă Pitache, să mă îngropi, gustă colea, să zici că n-ai 

mâncat de când ești.4

Bucuria de a dărui este tema dezvoltată de povestirea 

4  Nicolae Steinhardt, „Între viață și cărți,” Mănăstirea Rohia, Polirom, 
2010, pag. 147. 
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Crăciunul familiei Osborne. Copiii unei familii înstărite 
urăsc Crăciunul, care pentru ei înseamnă aceiași musafiri 
plictisitori în fiecare an și cadouri de care se satură repede, 
pentru că ei au de toate în fiecare zi de peste an: Crăciunul 
e doar o mare plictiseală – o plictiseală în toată regula. Ve-
rișoara lor le readuce farmecul Crăciunului, dezvăluindu-le 
bucuria de a dărui celor care nu au. Tema este reluată, cu 
unele variații, în povestirea Cadourile Clorindei. 

Cea mai sentimentală povestire este O amintire de ne-
șters, în care domnișoara Avis, o făptură îndrăgită de toți 
membrii familiei, nu poate fi uitată de cei dragi. 

Cei care au citit cu sufletul la gură Anne – Casa cu fron-
toane verzi, Anne – Învățătoare în Avonlea și Anne – Vacanțe 
pe Insulă au ocazia să descopere un capitol din următorul 
volum al seriei, Anne – Casa plopilor fremătători.5 Este 
vorba de  capitolul Katherine Brooke vine la Green Gables. 
E povestea unei tinere neprietenoase, nefericite care, în-
tr-un mediu propice creat de Anne, revine la sentimente 
mai bune. Povestirea are menirea de a oferi speranța că 
întotdeauna totul se poate schimba în bine.

Lăsând cititorului plăcerea de a descoperi și celelalte 

5  În curs de apariție la Editura Predania. 
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povestiri, nu putem decât să vă dorim un Crăciun cu ade-
vărat fericit, plin de pace și bucuria iubirii aproapelui și, 
nu în ultimul rând, de bucuria dăruirii bunătăților pe care 
Dumnezeu, în mărinimia Sa, ni le-a dăruit nouă.

Cristian Imbrea
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Bildungsromanul clasic al lui Lucy Maud Montgomery, Anne of 
Green Gables, a văzut lumina tiparului în 1908 şi s-a bucurat încă din 
prima clipă de un succes nebun – vorbim despre vânzări comparabile 
cu cele ale seriei Harry Potter – atrăgând după sine un şir întreg de 
romane din aceeaşi serie, care urmăresc povestea vieţii lui Anne. 

Nu ai cum să nu rămâi fermecat de fetiţa vorbăreaţă, cu o imaginaţie 
atât de vie şi cu o inimăplină de loialitate şi entuziasm. Cititorilor le 
este uşor să se identifice cu Anne şi să empatizeze cu firea ei plină 
de dramatism, fie că eroina se află în culmea bucuriei sau în abisul 
disperării, iar capacitatea ei de a vedea frumuseţea pretutindeni este 
o sursă continuă de inspiraţie.

Măiestria autoarei în a crea personaje memorabile şi dialoguri realiste 
fac din „Anne” o lectură uşor de parcurs, iar cei care sunt pregăţiţi să 
o însoţească pe Anne în călătoria ei plină de aventuri, vor descoperi 
în ea un partener pe cinste.



Vom păși din nou, alături de 
Anne, pe un nou tărâm al bucu-
riei și al imaginației, un tărâm 
plin de peripeții și de întâmplări 
neașteptate.

Cu toate că are acum șaisprezece 
ani și este învățătoare în Avonlea, 
tânăra Anne nu și-a pierdut ni-
mic din firea ei visătoare și co-
pilăroasă. Fără a-și nesocoti în-
datoririle pe care și le împlinește 
cu multă dăruire, ținând seamă 
de idealuri de neclintit, Anne ră-
mâne aceeași copilă sensibilă, cu 
suflet curat și gingaș, fascinată de 
cutreierarea potecilor nebătăto-
rite ale tărâmului închipuirilor.

Anne este la cei 17 ani ai săi un 
boboc ce se deschide delicat spre 
lume, înfrumusețând-o cu parfu-
mul trăirilor sale pe cât de adânci, 
pe atât de curate și de autentice.

Tânăra învățătoare modelează 
sufletele celor mici, hrănindu-i 
din preaplinul unei inimi ce nu 
cunoaște alt ritm decât cel al im-
plicării și al dăruirii totale.

Plină de fantezie și entuziasm, 
Anne își croiește pas cu pas dru-
mul către propria sa menire, in-
fluențând hotărâtor viețile tuturor 
celor ce au bucuria să o cunoască. 
Chiar și pe cele ale cititorilor săi.



Fetița orfană de altădată care 
acum are 18 ani devine un deschi-
zător de drumuri - prima fată din 
Avonlea care pleacă la facultate.

În acest volum urmează să pășim 
delicat dincolo de pragul adoles-
cenței, să retrăim alături de ea 
emoția începutului și provocarea 
de a face față unei lumi cu totul 
necunoscute.

Regăsim prieteni vechi și facem 
cunoștință cu alții noi. Vom fi 
alături de Anne în momente de 
bucurie, dar vom gusta și din 
amărăciunea și suferința inerente 
întâlnirii cu marile taine ale vieții.

În acest volum al îndrăgitei serii, 
ne lăsăm purtați în călătoria fas-
cinantă a trecerii de la copilărie la 
maturitate. O regăsim cu bucurie 
pe Anne cea plină de viață, aceeași 
și totuși alta. O urmărim cum se 
preface delicat, filă cu filă, pe mă-
sură ce aburul roz al speranțelor și 
iluziilor de odinioară se risipește, 
lăsând loc vieții pur și simplu.

La cei 20 de ani pe care îi are 
acum, Anne este cerută în căsă-
torie. În repetate rânduri! Acest 
fapt o smulge din poezia tablou-
lui pe care singură și-l creionase 
și o pune brusc în fața nevoii du-
reroase de a alege. 




