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Są tacy, co mają rozum, a 6ą 
tacy, co go n ie ma ją, i już. 

Kubu6 Puchatek 



O autorze 
I 

I o arcydziele 

A.A. Milne. Rys. P.Eva ns. 

Pan Ala n A leksander Milne, gdy pod pisywał swoje 

k s iążki do druku zaznaczał, by wydawca zamiast pełnego 
brzmienia imion um ieszczał tylko pierwsze ich litery. Z dwiema 

kropkami. W taki oto sposób: A.A. Milne. Wzięło się to z czasów, 

gdy pra cowa ł w reda kcji słynnego t ygod nika satyrycznego 
"Punch" i swoj e teksty podpisywał t rzema lit erami : A.A.M. 

Pan A.A. Mi lne (1882 - 1956) urodz ił się w Londynie. 

Na uniwersytecie w Cambridge skończył matematykę , ale po 
studiach poświęc ił si ę wyłącznie literaturze . 

Był znanym pisa rzem, autorem sztuk teat ralnych -
pogodnych, dowcipnych, z cieka wie wymyślonym i zdarzeniami; 

pi sał powieśc i dla dorosłyc h czytelników, wiersze, poważne eseje, 

nowele. Po lat ach ca ła ta bogata twórczość pozostała w cieniu 

dwóch książe k dla dzieci, pod niewinnie brzmiąc~ mi tytułami: 
" K ubuś Puchatek" i "Chatka Puchatka". 

Można śmiało powiedzieć, że Kubuś Puchatek, miś o 
Bardzo Małym Rozumku, zawojował Świat. Ks iąż ki o Puchatku 
czyta ły dzieci i czytali doroś li. Książki o Puchatku wc iąż czytają 

dzieci i wciąż czytają dorośli. Zostały t e powieści przetłumaczone 

na wiele obcych języków; wszędzie tam, gdzie się ukazywa ly 

ocinosiły sukces. To były, to są , najprawdziwsze bestsellery -

takie okreś lenie przyznaje się książkom cieszącym się 
rekordowym zainteresowaniem czytelników. 

Pan A.A. Milne napisał "Kubusia Puchatka" w 1926 roku. 

Dla swego sześc i o l e tni ego wówczas synka, Krzysia. Jest to 

książka o Krzysiu dla Krzysia, n iedużego wła śc i c i ela kilku 

zabawek, które ożywają w nadzwyczaj pogodnej, mądrej , pełnej 
serd ecznośc i i pog ody ducha powieśc i. Ten Krzyś początki 
powstawania książe k tak zapamięta ł: 

"Mama i ja byliśmy w salonie w Cotchford. Otworzyły 
się drzwi i wszedł OJC iec. 

- Skończyłeś już? 

-Tak. 

- Czy możemy posłuchać? 

Ojciec u sadow ił się w swoim fotelu. 

- No cóż - powiedział- mieliśmy już rozdział o śniegu 
i rozdz; ~ ; ·J deszczu, i jeszcze inny o mgle. Wobec t ego przyszło 

mi na ri ·y e.:1 . że przydałby s i ę też rozdział o wiet rze. 
Jest to rozdz i a ł, 

>W KTÓRYM PROS IACZEK ZDOBYWA S IĘ NA 
BOHATERSKI ClYN. 

W połowie drogi między domkiem Puchat ka a domkiem 
Prosiaczka był Kąc ik Zadumy„.< 

A na v,.ygodnej ka napie my dwoje, mama i ja, przytuleni 
do siebie, słucha li śmy przejęc i i rozbawieni." 

S ukces i sza l e ń stwo wokół " Kubusia Pu cha tka " 

zachęc i ły pana A.A. Milne'a do napi sa nia dalszych dziejów 

Krzys ia i niezv,.ykłej zabawkowej gromadki. W 1928 roku v,.yszła 

powieść "Chat ka Puchatka". Sukces i szaleństwo powtórzyły się. 
l'..si171<i o Puchatku zosta ły zaliczone do arcydzieł literat ury 
d ziec i ęc ej. 

Pan A .A. Milne pi sał d użo . Oc zywiście nie tylko o 
Puchatku. Za każdym razem, gdy wydawa ł nowy utwór słyszał: 
"Aaaa! t o książka autora Kubusia Pucha tka !" Może pisarzowi 
było przykro? 

A.A. Milne 

Ja i Puchatek 
Myśmy dwaj zawsze razem: ja i miły Puchatek, 

Miś i jego przyjaciel, czyli Kubuś i ja. 

- Czy będziemy si ę bawić, czy pój dziemy na spacer? 

Bo dziś ładna pogoda„. - mówi Kubuś Puchat ek, 

więc idziemy na spacer zawsze zgodni my dwaj. 

- Ile będzie dwa razy - zapytuję Puchatka -

jedenaście? - A Kubuś pyta: - Co razy dwa? 
- Myślę, drogi Puchatku, że to łatwa zagadka, 

to dwadzieścia dwa„. - Na to słyszę głos ik Puchatka: 

- Tak, i o samo wła ściwie myślę sobie i ja . 

- Tam są smoki, Puchatku, tam, za stawem, o, zobac;.,.! 

A Puchatek powia:fa: - Dobrze, clwdźmy nad staw. 

Tak, masz rację, od razu je poznałem po dziobach. 

A na dziobach i smokach to nie każda osoba, 

pierwsza lepsza osoba, mój kochany, się zna .„ 

- Przestraszymy te smoki, dobrze? - pytam Puchatka. 

- Czy nie boisz się, Krzys iu, takiej rzeczy jak smok? 

- Nigdy- mówię, za łapkę wciąż trzymając Puchatka. 
- I ja też, gdyśmy razem, choć ich cała gromadka„ . 

- Głu pie , poczciwe smok i, do ku rnika, a s iol 

I tak ciągl eśmy razem, ja i miły Puchatek, 

Miś i j ego przyj aciel, czyli Kubuś i ja. 

Bo t o zawsze jest raź ni ej, czy t o zi mą, czy lat em, 

gdy we dwójkę jesteśmy, ja i Kubuś Puchatek. 

- Prawda, Misiu? - A Kubuś odpowiada: - Acha„. 

prze łożyła Irena Tuwim 



imionach 
Krzyś miał ki edyś swojego łabędzia (a może t o łabędź 

miał swojego Krzys ia?- nie wiem na pewno, jak tam było), a 

ponieważ łabędź był pokryty białym puchem, Krzyś nazwał 

go Puchatkiem. Było t o bard zo dawno r-emu i kiedy 

pożegnaliśmy się ze sobą, po prostu wzięliśmy sobie to imię, 

bośmy nie myśleli, aby się ono mogło jeszcze kiedyś w życiu 

łabędziowi przydać. Więc kiedy Krzyś dostał misia i miś 

powiedział, że chciałby mieć jaki eś niezwykle imię, Krzyś 

powiedział od razu, że będzie s i ę nazywał Kubu ś Puchatek. I 

tak si ę też stało. 

Więc ki edy już wam wytłumaczyłem, skąd wz i ęło się 

im ię Puchatek, wytłumaczę wam, skąd wziął się Kubu ś . 
Każdy, kto przyj ed z ie d o naszego miasta, mu s i 

koniecznie pójść do Zoologicznego Ogrodu. Są ludzie, którzy 

zaczynają zwiedzanie ogrodu od początku zwanego WEJŚCIE 
i strasznie pręd ko idą od klatki do klatki i zanim się kto 

obejrzy, już są przy bram ie, na której wypisane jest WYJŚCIE. 
Ale są inni , bardzo mili ludzie, którzy idą prost o do zwi erzęc ia, 

kt óre lubią najbardziej, i t am s i ę zatrzymują . Więc ki edy Krzyś 
przychodzi do Zoologicznego Ogrod u, idzie od razu do klatki, 

w której są n iedźwi edzie , mówi coś po cichutku t rzec iemu 

dozorcy z lewej strony, drzwi otw i erają s i ę i przechodzimy 

przez c iemne korytarzyki, a pot em po stromych schodach 

idziemy do pewnej klatki, która s ię ot wiera i wyłaz i z niej coś 

brunatnego i kosmat ego, i Krzyś z okrzykiem: "Ach, Misiu!" 

rzu ca mu s i ę w ramiona . Otóż ten niedźwiedź nazywa się 

Kubu ś . To imię bardzo do niego pasuje, co świadczy o tym, 

że j est t o Świ etne imi ę d la mi s iów. Al e najzabawniejsze j est 

t o, że nie możemy sobie przypomnieć, czy Kubuś dostał imi ę 

po Puchatku, czy Puchatek po Kubusiu. Kiedyś wiedzi el iśmy, 

aleśmy już o tym zapomnieli„. 

A.A. Milne 

O zabawkach 

rr===· 
O misiu 

Najstarszy był Puchatek, tylko o rok młodszy ode mn ie, mój ni eod łą czny towarzysz. 
Tak samo było z nami jak w wierszu "Ja i Puchatek". Każde dziecko ma swoją ukochaną zabawkę, 

a j edynak pot „·zebuje t ego ul u bień ca o wie le bardziej. Puchat ek był mój i prawdopodobnie t en 
tulony w moicli objęc ia ch pluszowy miś nie różnił s i ę wiele od niezliczonych mis iów w objęc ia c h 

innych dzieci. Or. I czasu do czasu oddawany był do czyszczenia, od czasu do czasu przyszywano 
mu ucho, wprawiano zgubione oko albo naprawiano uszkodzoną łapkę. 

Kłapouc hy także należał do wcześni e otrzymanych prezentów. Może na samym 
początku g łowi; nosił wyżej , ale w okresie, kiedy powstawały książki, szyja mu już oklapła i 
zawsLe odt~d wyglądał ponuro. Prosiaczka d osta łem od są siadki mieszkającej w pobliżu, jako 
prezent dla chłopczyka, którego tak często spotykała idącego ze swq nianią. Ta trójka to 
główni bohaterowie obu książe k, ale potrzeba było większej obsady, wobec t ego dwa zwierzątka 
zostały wymyś l o ne: Sowa i Król ik. Sowa była przemądrzała od samego początku i taka już 
pozostała . Ale Król ik, jak mi się zdaje, początkowo był tyl ko vvła ścici elem nory, w której drzwiach 
utkriąl Puchatek, ale potem w następnych rozdziała ch, stopniowo nabierał coraz więcej vvłasnego 

charakt eru. Zarówno Kangurzyca , jak i Tygrys pojawili się o wiele później, j ako prezenty od 
moich rodziców, sta rann ie dobrane nie tyl ko po t o, by sprawić przyjemność obdarowanemu, 
ale ta kże ze wzg lędu na ich ewentualne walory literackie. 

Ch ristopher Milne 

Miś zajął swoje miejsce w pokoju dziecinnym i stopniowo nabierał życia . Zaczęło się więc tam; za cząlo 
s ię ode mnie. Musiało tak być, bo zabawki p rzebywały ta m, były moje i ja s ię nim i bawiłem . A w czasie zabawy 
mówiłem do nich, potem moim innym głosem odpowiadały one, no i t ak zaczynały żyć . Ale sam nie moglem 
da leko zajechać . Potrzebna mi była pomoc. Wobec tego moja niania przyłączyła się do zabawy, ona , ja, i 
zabawki bawiliśmy się razem, t ak że n abierały coraz więcej ż .Jcia , coraz więcej charakteru, aż doszliśmy do 
punktu, gdy inicjatywę przejął mój ojciec. Potem, gdy pierwsze opowiadania zosta ły już napisane, role s i ę odwróc i ły. 

Puchat ek w moich objęc ia c h, Puchatek s i edząi cy naprzeciw mnie przy ś ni ada n i u okazywał s ię tym samym 
Puchatkiem, co wdra pywa ł się na drzewo w poszukiwan iu miodu, co utknął w drzwiach król iczej nory, no i w ogóle 
był "misiem o bardzo małym rozumku„ ." 

Każde dziecko ma swego Puchatka, ale byłoby dziwne, gdyby każdy dorosły mężczyzna zachował swego 
misia po to t ylko, by mu przypominał j ego dzieciństwo. No dobrze, powiadacie,' ale t en miś j est inny, to jest 
vvłaśnie sam Kubu ś Puchatek. Nie, on tylko wam wydaje się czymś specja lnym, mnie nie. Moje zabawki były i są 
dla mnie tym samym, czym wasze dla was, niczym więcej . Nie sq mi milsze dlatego, że znane są wszystkim 
dzieciom w Australii, w Japonii czy w Polsce. Sława nie ma nic wspólnego z milościąi . Nie chcę dla nich oszklonej 
półki, kt óra oznaczała by tylko: " sąi sławne" , i bez oszklonej półki pamiętam : " były kochane". 

Christ opher Milne 



I 

O rysunkach 
Potem zjawił się Shepard , obejrza ł Puchatka-zabawkę'. frzeczyta ł 

opowiadania i za czął rysować ; Puchatek rozwij ający si ę pod . p1orem m~go 
ojca, zaczą ł rozwijać si ę da lej pod piórk iem She.par~a . Z~~wa.zyc 1e to,.J~zel'. 
porównacie wczesnego Puchatka z pierwszej ks 1ązk 1 z poznieJszym1 m1s1.am1 

z "Chatki Puc hatka". Co spowodowało, że Puchatek nabrał tego .s~ojego 
charakterystycznego Puchatkowego wyrazu? Otóż po prostu ~miejscow1erne oka. 

Początkowo oko było bardzo wyraźne , wyp racowane n~ . rown~m po~1om1e z 

czubkiem misiowego nosa , a z czasem przesuwa s ię w doł 1 w koncu to JUZ t ylko 

kropeczka 0 wiele niżej, na wysokości pyszczka. Ale z tej kropeczki mozna 

wyczytać cały charakter Puchatka. 
Christopher Milne 

li 
O dalszej karierze Puchatka 

Niewielu j est ks i ążkowyc h bohat erów, kt órych i mi ę staje s ię nazwą ulicy. . 
Kubuś Puchatek ma swoje ulice! Na przykład : w samym centrum Warszawy. W innych 

miastach też . To musi być ws pa nia łe uczucie mieszkać przy ulicy Kubusia. Puchat.ka .. z 
takim adresem nawet urzędowy list nie j est j uż bezdusz ną korespo~dencjq. StaJ.e s1~ 
uroczym li ścikiem w naj piękniejszej , ozdobnej kopercie, jaką tylko moze byc koperta z napisem. 

ul. Kubusia Puchatka „. , . 
K b ś Puchatek posiadacz kilku baryłeczek wypełn i o nych miodem ( na ktorych, zgodnie 

u u ) .. Bd 
' · · ł· "M' t" by nie było niepotrzebnego szukania , jest m1s1em o a~ zo z zawartosc 1ą nap1sa . JU , , , . , . . 

Małym Rozumku, który zadaj e przytomne pytania, doswiadcza ro~nych przygod, cieszy s i ę, 
gdy wokół wszystko dobrze s i ę u kłada, zachowuj e pogodę du~ha 1 z o.ptym1zmem patrzy w 
przyszłość . Będąc właś n ie takim stal s i ę Puchatek, czego nie przew1d z1a ł pan A. A. Milne, 

bohaterem zu pełnie nowej k s iąż ki. 

Filozof, Benjamin Hoff, chcqc wyjaśnić co t o jest taoizm, posłużył się charakterami 
i przygodami bohaterów powieści Milne'a. Książki "Tao Kubusia Puchatka" i "Te Prosiaczka" 
wyszły niedawno w Polsce i czyta ne są, co tu ukrywać, przede wszystkim przez wielbicieli 
Puchatka. 

Gdy Puchatka i resztę jego towarzystwa pokoc hał cały świat, przyszła kolej na ich 
karierę filmową w wytwórni samego Walta Disneya. Puchatek pojawił s ię też w teatrze. 
Powieść musiała być przerobiona, dostosowana do potrzeb filmu i sceny, zostały wybrane 
niektóre tylko fragmenty t ekstu. Taki zabieg nazywa się adaptacją. 

Warto wiedzieć, że pierwszy na ten pomysł wpadł prawdziwy Krzyś, że prapremiera 
"Kubusia Puchatka" odbyła się dawno temu, w obecnośc i autora. Tak pisze L' tym Christo

pher Milne: 
"Potem było nasze domowe przedstawienie. Zostało ono przerobione z rozdziału o 

urodzinach Kłapouchego. Ponieważ ja miałem też grać i oczywiście gra ć siebie samego, 
więc rola Sowy, która występuje w t ym rozdziale ks iążk i , musiała zostać zmieniona na rolę 
Krzysia (który tu wcale nie występuje). To trochę trudno wytłumaczyć nawet dzisiaj, a 
pamiętam.jak musiałem to wyjaśnić panu Gibbsowi, naszemu dyrektorowi, kiedy posta nowił , 

że mam tę scenkę odegrać także u nas w szkole. 
„Urodziny Kłapouchego ", w których Krzyś grał samego siebie, Robert - Puchatka, 

Ania - Kłapouchego, a Weronika - Prosiaczka, odegrane zo stały t y lko raz, jako część 
składanego "przedstawienia na cel dobroczynny". Nie pamiętam, a może nawet i nie bardzo 
wiedziałem, co jeszcze publiczność otrzymała w zamian za swoje pieniądze . Dla nas poza 
krótką scenk.;i nic nie miało znaczenia . Nastąp iła nies kończona ilość prób, potem odbyło 
się przedstawienie i wróciliśmy do domu. Mój ojciec pisał sztuki , a matka Ani była aktorką, 
więc w każdym razie przedstawienie było fachowo przygotowane, nawet jeżeli grali śmy po 

amatorsku„." 

siu i o Christo herze 
Syn A.A. Milne'a, właściciel pluszowego misia, Kubusia Puchatka, bohater dwóch 

powieśc i - czyli Krzyś, urodził się w 1920 roku. Studiował matematykę na uniwersytecie w 

Cambridge, ale t e studia przerwała wojna. Na tym samym uniwersytecie, już po wojnie, 
ukończył filolog ię angi e l s ką . Potem wyjec hał z żoną na południowe wybrzeże i tam prowadził 
księgarnię, w której, tak było , sprzedawał także książki A.A. Milne'a o Puchatku i o Krzysiu. 

Aż wreszcie, by wyjaśnić wszystko, co miało związek z dzieciństwem i z powiesciami 
o misiu, dorosły Krzyś, wi ęc już Christopher Milne, na pisa ł książkę. Nosi ona tytuł 
"Zaczarowane miejsca" i daje bardzo szczere odpowiedzi na pytania w rodzaju: 'jak to 
naprawdę było?" albo "czy dobrze Jest być tym sławnym Krzysięm, bohaterem ksią:':~i?'' i na 
wiele, wiele innych, zadawanych w listach sła nych do A.A. Milne'a i Christophera Milne'a 
przez autorów prac naukowych , rozpraw o Kubu !::· iu Puchatku, którzy odpowiedzi listownych 
nigdy nie otrzymali. 

Christopher Milne napisał bardzo piękną i mądrą książkę . Pan / \.A. Milne, gdyby ją 
przeczytał, byłby z syna dumny. 



„„ Puchatek z Prosiaczkiem w złocisty wieczór wracali zamyśleni do domu i przez dłuższy 

cza0 milczeli . 

- Powiedz, Puchatku- rzekł wreszcie Prosiaczek-co t y mówisz, jak się budzisz z samego 

rana? 

- Mówię: "Co też dziś będzie na śniadanie?' - odpowiedział Puchatek. - A co ty mówisz, 

Prosiaczku? 

- Ja mówię: "Ciekaw jestem, co się dzisiaj wydarzy ciekawego". 

Puchatek skinął łebkiem w zamyśleniu. 

- To na jedno wychodzi - powiedział. 

A.A.M ilne, „ Ku b u ś Puchat ek" 

Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie z okazji 
premiery p~·L:edstawienia dla dzieci wg powieści A.A. Milne 'a "Kubuś 
Puchatek", ogłasza konkurs literacki na najciekawszy, najzabawniejszy opis 
ulubionej zabawki. (Kto nie potrafi pisać niech swoje słowa podyktuje starszej 
osobie.) 

Prace podpisane imieniem i nazwiskiem, z podanym miejscem 
zamieszkania prosimy przysyłać do dnia 31 grudnia 1995 r. pod adres: 

Bałtycki Teatr Dramatyczny 
ul. Findera 12 
75 - 729 KOSZALIN 

z dopiskiem na kopercie KONKURS. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 1996 r., o dokładnym 

terminie ogłoszenia wyników i rozdania nagród dzieci będą powiadomione 
listownie. 
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USŁUGOWO - HANDLOWO - PRODUKCYJNE 
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78-1 OO Kołobrzeg, ul. Teczowa 1 
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Firma nasza prowadzi swoją 
działalność od roku 1980. 

Specjalizujemy się w montażach, 
modernizacjach, remontach 

i konserwacjach wszelkich urzą
dzeń dźwigowych, podnośników i 

platform dla osób 
niepełnosprawnych. 

Oferujemy: 
q wykonanie montażu dźwigów zgodnie 

z indywidualnymi wymaganiami 
q projektowanie i doradztwo przy budowie 

szybów 
q wystrój kabin standardowych lub według 

indywidualnego projektu 
q krótkie terminy dostaw 
q pełen zestaw części zamiennych 

Jesteśmy autoryzowanym zakładem montażu 
i konserwacji dźwigów. 

Posiadamy placówki handlowe w Kołobrzegu, 
Szczecinie i Gdańsku. 

Dyrektornaczelny Józefa Solecka 
Dyrektor artystyczny Józef Skwark 

Zespół techniczny: pełni obowiązki kierownika technicznego - Stanisław Kawalec; kierownik pracowni krawieckiej - Jan Marciniak; 
pracownia elektryczna i akustyczna- Jerzy Bok (kierownik), Leszek Bil itewski, Bolesław Skarżyński, Jerzy Soc hal; pracownia modelarska 
- Tadeusz Gościniak; pracownia fryzj erska- Małgorzata Tokarska; garderobiane- Mariola Kurowska, Władysława Wolska. 

Program opracowa ł a Maria Dworakowska . W rrograrnic pomieszczo no rysunki ERN ESTA 1-1. SI IEP/\RDA, r~produkowane z. wydai'1 powieści A.A. Milne' a 
Kubuś P 11churek i Churku P11charko (N asza Księgarnia, Wa rszawa 1979); fragment Przedmowy /\.A. Milnc' a pochodzi z tego samego wydania; wspomnienia 
Christophem Milne'a cytuję z jego książki Zac:wmrnnc mie1scu w przckłJdzie Krystyny Jurnsz-Dąmbskiej, Czytelnik, Warszawa 1982. 
Skbd i łamanie - Adrian Łaskarzewski. 


