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Krótka notatka o ALANIE ALEKSANDRZE MILNE 

 

Alan Alexander Milne – angielski pisarz, twórca „Kubusia Puchatka” przyszedł na świat 18 

stycznia 1882 r. w Londynie. Uczęszczał do szkoły, której dyrektorem był jego ojciec – Henley 

House. Był jednym z najzdolniejszych uczniów. Już wtedy próbował swoich sił jako dziennikarz, 

wielokrotnie publikując artykuły w szkolnej gazecie. Następnie ukończył matematykę w Trinity 

College w Cambridge. Tam spotkał pisarza H. G. Wellsa, który znacząco wpłynął na losy dalszej 

kariery Milne’a. Po skończeniu studiów otrzymał od ojca tysiąc funtów i wyjechał do Londynu 

– zamierzał tam zająć się pisarstwem. Jednym z pierwszych opublikowanych tam utworów 

była parodia przygód Sherlocka Holmesa. Związał się z pismem „Punch”, wkrótce został 

zastępcą edytora. Właściciel „Puncha” zeswatał Milne’a ze swoją chrześniaczką, Dorothy De 

Selincourt. Para wzięła ślub w 1913 r. Rok później pisarz wstąpił do wojska – czas tam spędzony 

wspominał później jak koszmar. W 1920 r. urodził się syna państwa Milne, Christopher Robin, 

czyli Krzyś. W tym czasie Milne zajął się pisaniem wierszy. Ofiarowywał je żonie, ona jednak 

wysyłała je do londyńskich redakcji, dzięki czemu autorem zainteresowało się wiele pism. 

Zbiór 24 utworów wydał po tytułem „When We Were Young”. W 1926 r. Milne wydał „Kubusia 

Puchatka”, a dwa lata później „Chatkę Puchatka”. Dwie książki o misiu bardzo lubiącym 

miodek przyniosły A. A. Milne'owi międzynarodową sławę. Sukces ten stał się jednak jego 

przekleństwem – brytyjski pisarz miał na koncie znacznie więcej dzieł, poważniejszych niż 

historyjki dla dzieci, ale wszyscy zdawali się o tym zapominać. Jeszcze bardziej negatywny 

wpływ "Kubuś Puchatek" miał na syna Milne'a, Christophera Robina, na którym wzorowana 

była postać Krzysia. Mężczyzna uważał, że odebrano mu dzieciństwo i w dorosłym życiu odciął 

się od rodziców. 

Alan Alexander Milne zmarł 31 stycznia 1956 r. w 4 lata po udarze i operacji mózgu. 

Rocznica urodzin autora misia o bardzo małym rozumku stała się okazją do ustanowienia 18 

stycznia Międzynarodowym Dniem Kubusia Puchatka. 
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ŚWIATOWY DZIEŃ KUBUSIA PUCHATKA 

Zaczęło się od tego, że Alan Alexander Milne podarował swojemu synowi pluszowego misia. 

Był 1921 rok, młody świętował pierwsze urodziny, a jego ojciec pewnie nie przypuszczał, że 

za sprawą zwykłej zabawki zyska wkrótce tak wielką sławę. Tymczasem już 5 lat później w 

Londynie drukiem ukazał się jego „Kubuś Puchatek”, którego bohater uważany jest dzisiaj za 

najsłynniejszego misia świata. 

 

 

  



  

   







 

 


