Alan Aleksander Milne – biografia i charakterystyka
twórczości
Biografia
Alan Aleksander Milne – angielski pisarz, autor takich książek dla dzieci jak: „Kubuś Puchatek”
(1926) oraz „Chatka Puchatka” (1928). Przyszedł na świat w Londynie w Hartfield 18 stycznia
1882 r. Początkową naukę pobierał w Henley House – prywatnej szkole dla chłopców, którą
prowadził jego ojciec - John Vine'a Milne. Był bardzo pilnym uczniem i już wtedy przejawiał
pasję do pisania (publikował swe artykuły w szkolnej gazetce "The Henley House School
Magazine").
Kolejnym krokiem w jego edukacji były studia w Trinity College w Cambridge, gdzie w 1903 r.
ukończył matematykę. Tam zaprzyjaźnił się z pisarzem - H. G. Wellsem, który odkrył jego
literacki talent i miał duży wpływ na jego późniejszy rozwój w tym kierunku.
Zaraz po ukończeniu studiów Alan postanowił wyjechać do Londynu (tak jak jego bracia
otrzymał od ojca tysiąc funtów, które postanowił przeznaczyć na wyjazd). W Londynie zajął się
już wyłącznie pisarstwem. Związał się z czasopismem „Punch”, a następnie został jego
edytorem. Właściciel „Puncha” zapoznał go ze swoją chrześniaczką - Dorothy De Selincourt, z
którą Alan ożenił się w 1913 r. Rok później mimo posiadania pacyfistycznych poglądów Milne
wstąpił do wojska. W 1920 r. narodził mu się syn Christopher Robin – Krzyś, dla którego zaczął
pisać wiersze. Jego żona przesyłała je następnie do londyńskich redakcji, dzięki czemu zwróciła
ich uwagę na talent pisarski męża. Wkrótce powstały kolejne wiersze dla dzieci, które szybko
stały się bardzo popularne. Ich bohaterami byli: chłopiec o imieniu Krzyś i jego zwierzęcy
przyjaciele mieszkający w Stumilowym Lesie - Kubuś Puchatek, Prosiaczek, Kłapouchy,
Kangurzyca, Maleństwo i Tygrysek (ich pierwowzorami były maskotki Christophera), a także
Sowa i Królik, które wymyślił sam autor. Na pierwsze urodziny syna autor obdarował go
pluszowym misiem ze sklepu Harrodsa w Londynie. To stało się inspiracją do stworzenia historii
o misiu o bardzo małym rozumku.
A. A. Milne zmarł 31 stycznia 1956 r. jako uznany pisarz, którego książki (a zwłaszcza „Kubuś
Puchatek”) zapewniły mu światową sławę. Zostały przetłumaczone na dwanaście języków i
sprzedane w siedmiu milionach egzemplarzy.
Charakterystyka twórczości
Pierwsze swe utwory Milne publikował będąc jeszcze na studiach w Cambridge (współpraca z
pismem „Granta”). Kiedy zamieszkał w Londynie zamierzał już na poważnie zająć się
pisarstwem i zaczął pisać do lokalnej gazety. Jednym z pierwszych utworów w niej
opublikowanych była parodia przygód Sherlocka Holmesa „The Rape of the Sherlock”. W tym
czasie rozpoczął też pracę nad kolejną książką, jednak powieść „Lovers in London” (1905 r.) nie
spotkała się z uznaniem krytyki.
Następnie pisarz związał się z pismem „Punch”, którego później został edytorem. Regularnie
publikował tu swe artykuły, a kiedy jego sytuacja finansowa się poprawiła, postanowił wydać
kolejną książkę. Niestety właściciel „Puncha” w tamtym czasie nie chciał się jeszcze na to
zgodzić. Ostatecznie Milne zajął się pisaniem powieści „The Days Play”.
Jednocześnie działał również w teatrze. Zaraz po powrocie z frontu w 1920 r. odbyła się

premiera jego najsłynniejszej sztuki „Mr Pim Passes By”.
Po narodzinach syna Christophera, zajął się pisaniem wierszy dla dzieci, o których szybko
zrobiło się głośno. Tak powstał zbiór 24 krótkich utworów wydanych pod tytułem „When We
Were Young” (1924) i zilustrowanych przez malarza E.H. Sheparda.
W 1926 r. Milne wydał najsłynniejszą swą książkę – „Kubusia Puchatka”, a dwa lata później
„Chatkę Puchatka”. Dzięki nim zyskał międzynarodową sławę i uznanie młodych czytelników.
Dorobek pisarza wzbogacają też sensacyjna powieść „Tajemnica Czerwonego Domu” uznana
przez ówczesną krytykę za wybitny kryminał wszechczasów, a także romans „Dwoje ludzi”.

