„j{,,~,,:f ~!1Jttl·hr1 lr)i:
przedmiot

, „//an, ,-,jft-).ra11rlt' 1, ((i/n('
imię

i nazwisko

cphawie wg 0 ygt~o
o S<ubugiu cpuchat~u

Sie~c1a 1
t:Temat: CLJVgt~p do 5 Kubugia crucl~at~a"

Alan Alexander Milne , ur. 18 O1. 1882 w Londynie, zm. 3 1 01 1956
w Hartfield Angielski prozaik, poeta, dramaturg , eseista . ·
Ukończył Uniwersytet w Cambridge W latach 1906-19 14 pracowa ł
jako asystent redaktora w satyrycznym czasopiśmie „Punch". Pisał
pełne niezwykłej fantazji komedie i opowia dania , którymi torował d rog ę
literaturze groteskowej (tzw nonsensu ). Opublikował powi eść sensac yjną Tajemnica cze!Won ego domu (1921 ).
Sławę światową zdobył jako au tor oryginalnych , pełnych czaru i poetycki ego wd zi ęku utworów dl a dzieci Two rzył je m. in. pod wpływe m
.obserwacji życia własneg o syna i jego za baw Mimo iż p oczątko wo
pisał je z myślą o nim, z czasem stały się ulubioną l ek t urą dla dzieci na
c ałym św i ecie .

Do najbardziej popularnych książek Milne'a dla dzieci na l eżą m.ini. ·
Puchatek (1926 ), Chatka Puchatka (1928 ), Wiersze dla Krzysia
(I wyd polskie 1957 - przekład y wierszy z różny ch tomów).
Kubuś Puchatek i Chatka Puchatka - to ks i ążki , które należ ą dziś do
klasycznej literatury dzieci ęc ej . Opowiada w nich pisarz o przygodach
ulubionych zabawek małeg o Krzysia, które w 1ego wyobra żn stają s ię
zwierzę tami W owym świe c i e zrodzonym z dzie c ię c ej imaginacji fantazja i pełn e real.izmu sceny od zwi erc iedlające przeżyc ia dzi eci zostały
zespolone w sp ójną c ałość lite ra c ką. Wiersze dla Krzysia - to zbiór
utworów poetycki ch o urozmaicon ej tematyce, opa rtych na dzi ecięcej
wiedzy o życiu , o d ziecię cy m świ ecie wyobrażn i.
Utwory dla dzieci Milne'a, w których pojaw iaj a si ę niekiedy podteksty
filozoficzne , nasycone sa elementami satyrycznymi, humorem i prawdziwym liryzmem .
Kubuś

(Na pods t. Lektury odlegle 1 bliskie Antologia li/eratury dla
dzieci 1 młodzieży W ybór i oprac S Frycie. W arszaw a 1991)

Jest coś groź n ego w aw ansie tej milej przec ież i świetnie spolszczonej książeczk i. Pozostawmu ją, błagam dzieciom. a ty stary byku ..raz
do lażn i i już się nie błaźn ij .. ", nie upajaj się Pu chatkiem , bo to głup i e ,
i nienormalne , [ .. .].
Zaczęło się to już nader dawno . Przed dziesięciu, a może i więcej
laty wydano A. A. Milne'a cykl opowiastek o Kubusiu Puchatku oraz
idący w ślad za tym wielkim wydarzeniem kult jednostki Kubusia . Jego
imieniem nazwano ulicę w centrum mias ta, przy czym ozdobiono J ą reliefem wyobrażającym misia i jego przyjaciela - Prosiaczka .

(Kubuś-

recenzja Bohdana Czeszk i zamieszczona

w .,Przeglądzie Kulturalnym·· 1962. nr 4. s. 6)

Drukowano opisy dziejów Krzysia, który zestarzał się i nie nosi już
zapewne przyprawionych błękitnych szelek. Nastąpiło wchłanianie tekstu, świetnie zresztą przetłumaczonego przez Irenę Tuwim,[ ... ].
Nie dziwmy się karierze Kubusia Puchatka, niosącego ze sobą egzotyczny lecz łatwy dla nas do absorbowania humor angielski, sentymentalną prostotę
postaw i ludzkość odruchów opisywanych
w książce. Dobrze było po prostu uświadomić so bie, że takie miejsca,
takie postawy, takie odruchy w ogóle istnieją, że są normalne 1 nie podlegają negatywnemu sądzeniu. Kojąco działa świadomość, że 2 x 2
jest 4, że zabawność nie jest grzechem , że Sowa Przemądrzała
zasługuje na lekceważenie. gdyż jest głupia a ruchliwy , pełen hucpy
i ważniactwa Królik w gruncie rzeczy nie jest osobnikiem, którego należałoby się lękać . Niepostrzeżenie wielka częśc Polski zaludniła się Prosiaczkami Kubusiami Puchatkami, Kłapouchym i . Tygrysami, Ka ngurzycami i i~h Maleństwami. opanowani manią wielkości utożsamiali si_ę
z Krzysiem, co należałoby uznać za objaw kliniczny, poniewaz Krzys,
jeśli nie jest Bogiem, to na pewno Jest królem i to angiel skim[ ... ]. Interesujące będzie prześledzić także zjawisko asym ilowania zwrotów zaczerpniętych z Puchatka .jest czas na małe Conieco" , ,,tygrysy tego
nie lubią . ", i inne Puchatkowe powiedzonka , mruczanki, misiowe
pułapki na słonie i s łoniowe pułapki na mieś cie krążyły w ś ród ludzi natrętnie , stawały się szyfrem wielu rozmów towarzyskich, zabawą obowiązującą[ .. .].
Dziewczyny zwła s zcza infa n tylniały nagminnie i ich puchatkowe
„bla-bla i ple-ple" zamulało życie mężczyzn, którzy z kolei nie wiadomo
kiedy puchatkowacieli, przy goleniu przestawal i ś piewać arię Piękna
Aido ... a układali kretyńskie „mruczanki" i miodkiem misiowym s tawała
się nawet ich porcja flaków z pulpetami lub golonko.
Wydawali mruczenia, stawali się pluszowi , porastali psychicznymi
Mniejsi posturą i chudzi prosiaczkowaci eli, starsi i p o sęp
niejsi kłapouszeli , narwancy tygrysieli itd itd
kudełkami .
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hod3iców i nie tyQ{Qo
Każdy z nas miał w d zi eciństwie swoją u lubioną przytulankę . Najczęściej dziewczynki przytulały s i ę do lalek , a chłopcy przytulali się do

pluszowych misiów Możl iwe, że było odwrotnie . Jednak chlopcy bawiący się lalkam i wyglądali t rochę dziwnie w ocza ch swoich rów i eśn i ków

Czytając na nowo Kubusia Puchatka A. A . Milne'a p rzypomn i ałem sobie o pluszowej pandzie - uroczym misiu , który towarzyszył mi niemal
przez cale d z ieci ństwo. Na nim uczyłem się anatomii roz pr uwając jego
biały brzuszek, o dziwo wypełn i ony trocinami . Pamiętam , że przypłaciłem tę swoistą wiwisekcję kilkoma klapsami

Bi edny mi ś cierpliwie znosił wszystkie eksperym enty, skonczywszy
w garaż u z amputowaną nogą i oderwanym okiem . Kilka razy
w przypływie miłości próbowałem przyw ró cić mu d a wną s p rawnoś ć
Dosztukowa łem w i ęc nogę z pończochy wyp ełnion ej watą. naderwane
oko z astąpiłem guzikiem z koż ucha Nieodwołaln i e jednak jego żywo t

dobiegał końca

wraz z końcem mojego dzieciństwa. Ani się spostrzegłem, gdy miś wylądował na wysypisku śmieci.
Zgoła odmienny los zgotował swojemu misiowi Umberto Eco. Jego
niedźwiadek Angelo był zwykłym pluszowym misiem, jedną z pierwszych zabawek. W felietonie zatytuowa111ym Jakże cudownie było bawić się pluszowym misiem tak opisuje żywot zabawki: „Niedźwiadek
Angelo był [... ] władcą lalek, [ ... ] panował nad wszystkimi zabawkami
łącznie z kolejkami i klockami. Z upływem czasu [... ] stracił drugie oko,
drugie ramię, a potem obie nogi. Był to rezultat między innymi tego, że
pewien nieznośny kuzynek włączył go do walk między kowbojami a indianami, i często przywiązywał do wezgłowia łóżka, by poddawać
okrutnej chłoście, którą [ ... ] akceptowa liśmy, nie traktując tego jako
ujmy dla monarszego majestatu Angela, albowiem zabawka, choćby
była autokratą, musi uporać się z rozmaitymi i skomplikowanymi zadaniami. Minęły lata i z okaleczonego tułowia stopochoda zaczęły wyłazić
wiechcie. Rodzice jęli przebąkiwać, że chore ciało staje się pokarmem
dla robactwa, może pożywką dla bakterii, i zaczęli namawiać nas
z czułością do urządzenia temu wrakowi pogrzebu. Przykro było teraz
patrzeć na niedźwiadka Angelo - chorego, niezdolnego sprostać żad
nej sytuacji, narażonego na powolne wybebeszenie i niezbyt piękne
wydostawanie się na zewnątrz organów wewnętrznych, niweczące
jego godność.
Tak więc pewnego wczesnego ranka, kiedy tato rozpalał w kuchni w
piecu centralnego ogrzewania [... ], ustawił się powolny, moczysty orszak. Obok pieca ustawione zostały wszystkie pozostałe zabawki, a ja
kroczyłem niosąc poduszkę, na której spoczywał rzekomy zmarły, i wydaje mi się, że obecni byli wszyscy czlonkowie rodziny, połączeni tym
samym bólem i tą samą czcią. [... ] Najukochańszy zmarły zapalił się
1
i tym samym zgasł nieodwołalnie" .
Tytułowa „misiologia stosowana" podparta jest tedy autorytetem naukowym, który niezbicie dowodzi, że miś organizuje dziecku nie tylko
zabawę, ale dostarcza też swego rodzaju mistycznych wzruszeń. Jest
też elementem wywołującym uśmiech i grozę.
Literacki, tudzież pluszowy miś czerpie korzenie z lil atury i kultury
Jego protoplastą był niedźwiedź. Wiadomo, że na Litwie w Smorgoniach była akademia niedźwiedziego tańca. Na wsi chodzono z niedźwiedziem jak z turoniem. „Weż go w taniec, jak niedźwiedzia" -woła

Zagłoba do Wołodyjowskiego 2 Któż z nas nie wspomina z rozrzewnieniem zabawy podwórkowej „Stary niedźwiedź mocno śpi"? Ów stary
niedźwiedź był niegdyś najgroźniejszym i najsilniejszym zwierzem
w naszej szerokości geograficznej. Słowianie nie wymawiali nawet
jego imienia, posługując się substytutem: „on" czy „wujka". Wierzyli, że
ma ludzkie pochodzenie, czego dowodziły ślady jego stóp i to, że psy
oszczekują go jak człowieka. Prasłowiański niedźwiedź (miodojad) widocznie już od początku miał większy pociąg do miodu niż do mięsa lu3
dzkiego. Wiadomo, że miąs, przynajmniej nieświeżych, nie jad/ . Jakże
dobitnie pokazał to Adam Mickiewicz w bajce Przyjacie/e„kiedy to niedźwiadek zwąchawszy struchlałego bohatera poniechał konsumpcji
W bajce ludowej i literackiej biedny miś jest już najczęściej synonimem głupoty i niezaradności. „Można go oszukać, jak u Kryłowa, gdy
naśladuje chłopa wyginającego gałąź w duhę, brakuje mu - jak wszystkim niedźwiedziom - cierpliwości. [ ... ] Ostatni litewski niedźwiedź
z Pana Tadeusza, chociaż groźny i stanowiący najwspanialsze trofe4
um myśliwskie - przecież też jest głupi" : «głupi niedźwiedziu, gdybyś
w mateczniku siedział».
Niedźwiedź też był przyczyną tragedii, która nadwątliła dynastię Jagiellonów. Jak opisuje dziejopis, swego czasu zorganizowano polowanie na grubego zwierza. Do Puszczy Niepołomickiej sprowadzono tedy
olbrzymiego niedźwiedzia w klatce, który stał się nie lada gradką dla
myśliwych. Niebacznie w pobliżu konną przejażdżkę odbywała w stanie błogosławionym królowa Bona. Dziki zwierz opuściwszy klatkę rzucił się na konia. Królowa, spadając z konia na ziemię, doznała szoku
i przedwcześnie urodziła syna, któremu nadano imię Olbracht.
Chłopiec wkrótce zmarł. Król Zygmunt zasmucony tym zajściem wystawił w Niepołomicach kościół.
Na przełomie wieków XIX i XX niedźwiedź pojawił się w bajkach
oddemonizowany, w postaci pluszowego misia. Prawdopodobnie stało
się to za sprawą pomysłowego Alana Alexandra Milne' a. Jego literacki
miś lubi miód, ma niewielki rozumek i mruczy swoje mruczanki. Polskiego niedźwiadka-zabawkę wymyśliła Bronisława Ostrowska. Jej
miś - to prawdziwy Polonus. Nazywa się Niedźwiecki i przyszedł na
świat w 500 rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Jednak najbardziej popuJ Cieślikowski, Wio/ka zabawa. Folklor dziecięcy. Wyobraźnia dziecka. Wiersz e dla
dzieci, Ossolineum 1985, s. 326.
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Eco, Drugie zapiski na pudelku od zapałek, tłum A. Szymanowski. Poznań 1994

Ibidem, s. 326.

'Ibidem.

stał się Miś Uszatek Janczarskiego . Uszatek
bratem Kubusia Puchatka . A kto z nas nie pamięta uroczych dobranocek z Misiem Uszatkiem?
Dzisiejsze pokolenie wyrasta w zupełnie innej atmosferze . Zabawki
są pla stikowe, szybko się psują. Dziewczynki niańczą wyrośnięte i kiczowate lalki Barbie . Chłopcy poprzez komputer wkraczają namiętnie
w świat wirtualny, obcując z koszmarnymi przybyszami z innej planety
Świat pluszowych misiów nieodwołalnie kończy się . Na potwierdzenie
tej tezy pojawiły się „wirtualne, elektroniczne zwierzątka " , które mają
zastąpić skazane na wymarcie misie .
Dlatego „misiologia" - czyli nauka o misiach , ma za zadanie zachować w świadomości s połecznej fenomen pluszowej kruszyny miło ś c i .
Zadaniem rodziców je st prze lanie tej miłości z misia na dziecko , z dziecka na misia oraz z dziecka i misia na inne dziecko i innego misia .
W wypełnieniu tego zadania doniosłą rolę spełni literatura i teatr.
Wspomniany Umberto Eco tak konstatuje swoje rozważania „misiologicznie": „Myślę, że to smutne dla dziecka, które nie może już poświęcić całego życia jednemu magicznemu przedmiotowi , inkrustowanemu wspomnieniami i wzruszeniami . To jakby nigdy nie prowadzić
pamiętnika albo żyć na ziemi pozbawionej pomników przeszłości "

larnym polskim misiem
mógłby być młodszym

Dariu sz: Klimczak

„

go , można zaczaić s i ę na Słonia , tropić zwierzynę , jak opisuje to Alan
Alexander Milne w książce pl. Kubuś Puchatek Najprzyjemniejsze jest
jednak obdarowywanie przyjaciół prezentami , na przykład z okazji urodzin. Nieustannie smutny Kłapouchy rzekł swego razu: „Jest już dosta tecznie smutno , że ja dziś jestem nieszczęśliwy, bez prezentów i bez
torcika z różowym lukrem, zapomniany i opuszczony, ale czemu wszyscy inni mieliby dzi siaj czuć się nieszczęśliwymi?" Ale od czego są
przyjaciele: Kubu ś Puchatek i Prosiaczek . Jeden ofiaruje pustą - co
prawda - baryłkę miodu, drugi balonik, a w zasadzie to, co po nim pozostało , czyli mokrą s zmatkę . Nie to, co otrzymujemy jest jednak waż 
ne . Ważne są szczere chęci i pamięć . Prezenty , urodziny tracą jednak
na znaczeniu , gdy przyjaciel znajduje się w niebezpieczeństwie i cze goś mu brak . Biedny Kłapouchy nie byłby w pełni Kłapouchym , gdyby
Kubuś Puchatek nie znalazł jego Kłapouszego ogona . Prosiaczek pe wnie by zginął podczas powodzi, gdyby nie szybka pomoc Misia . Jed nym słowem, bez bohaterskiego Misia o Bardzo Małym Rozumku jak że smutny i beznadziejny byłby świat.
Warto zastanowić się , Kochani, czy wśród nas jest taki Misiu-Przyjaciel, na którego można zawsze liczyć . A może to w każdym z na s drze mie taki mały Kubuś Puchatek, którego nieustannie zagłuszamy swoim
„samolubstwem" w rodzaju: „Nie' Nie pożyczę ci kredek, bo s ą moje'" ·
„Nie! Nie dam, bo zepsujesz'", „Oddaj! To moje!", „ Jesteś głupi' " · Uczmy się od bardzo mądrego, choć trochę naiwnego Misia. Ale jak to
mówi Kłapouchy: „O święta naiwności . Naiwność jest to wyraz oznaczający dobrotliwą niewinność". Śpiewajmy, skaczmy. Jumpa-jumpajumpa-pa. Zrywajmy stokrotki, dokarmiajmy króliki, jedzmy rzodkiewki
i idąc do teatru cieszmy się majem ...
D K

Pewien Miś o Bardzo Malym Rozumku wraz ze swoimi przyjaciółmi
Prosiaczkiem, Kłapouchym , Królikiem , Kangurzycą i Maleństwem pokazuje wszystkim dzieciom , jak dobrze jest mieć przyjaciół Można
z nimi odbyć fantastyczne wyprawy - przyprawy do Bieguna Północne-
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Dziwny jest niedźwiedzi ród,
tak bardzo lubi miód .
Bzyk, bzyk, bzyk, ram, pam, pam
Co to znaczy? Nie wiem sam.

że

Gdyby pszczołami były niedżwiadki,
Nisko na ziemi miałyby chatki ,
A, że tak nie jest, oto przyczyna ,
Że się musimy na drzewa wspinać .
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Hejże ha! Niech Kubuś żyje
Niech tyje , je i pije .
Czy przy środzie , czy przy wtorku
On w różowym jest humorku .
I niewiele o co dba
gdy na nosie miodek ma .
Więc śpiewajcie wszyscy dzisiaj
Hymn na cześć Puchatka Misia ,
Który swe Conieco zje
Za godzinę lub za dwie .
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Amerykański sinolog Benjamin Hoff napisał dwie książki poświęco
2
ne taoizmowi : Tao Kubusia Puchatka ' i Te Prosiaczka We wstępie do
Te „. narrator przyznaje , że kierowała nim głównie chęć przeciwstawienia się akademi ckim sposobom rozumienia chińskiej filozofii :
„Pewnego dnia , czytając komuś słowa z Kubusia Puchatka A. A.
Milne'a, wpadłem na pomysł. Mógłbym napisać książkę wyjaśniającą
taoizm poprzez postaci z Kubusia Puchatka i Chatka Puchatka . fo , jak
mi się zdawało, uwolniłoby taoizm z rąk akademików i wróciło mu ową
dziecięcą prostotę i poczucie humoru , które oni zagubili". (TKP, s. 12)
Jest to propozycja poznawania taoizmu od nowa, jakby nie istniały
już wcześniej biblioteki tomów omawiających to zagadnienie .
„ Poznawać , czytać od początku " - znaczy przystępować do problemu z nieuprzedzonym , dziecięco świeżym umysłem . B. Hoff, sięgając
do klasyki literatury dziecięcej, stworzył tekstowy ślad takiego właśnie
myślenia . Przyszły odbiorca jego tekstów - jeśli nie wie , czym jest taoizm - przynajmniej obejrzy oba dziełka, przyciągnięty imionami tytuło
wych bohaterów. Jest wszak wysoce prawdopodobne , że zetknął się
z Kubusiem i jego przyjaciółmi w dziecinstwie. Dla kogoś, !< to wie, czym
jest taoizm , tytuł niesie informację , iż oto mówić się do niego będzie
o rzeczach trudnych , lecz prosto - jak do dziecka właśnie .
Oczywiście, historie wymyślone przez A. A. Milne'a to za mało, by
sprawnie prz e prowadzić zamierzony p rzez narratora wykład . Sympatyczni bohaterowie napotykają więc na nowe problemy , stanowiące ilustrację do kolejnych zagadnień poruszanych w obu utworach :
„Pewnego wieczoru dyskutowaliśmy do póżna nad definicją mądro
ści i już do tego wszystkiego zachciało się nam spać , kiedy Puchatek
stwierdził , że jego rozumienie zasad taoizmu zostało mu dane przez
pewnych Starożytnych Przodków". (TIKP, s. 14)
Pisarz, wspominając o przyczynach powstania obu książek,
powołuje się na autorytet mędrców przeszłości. Znajduje też nieco
przewrotny powód napisania Te ... jako kontynuacji wątków Tao . .

1

B. Hoff, Tao Kub usia Pucha tka, P o zn a ń 1992. (Skrót TKP .. )

2

B. Hoff. Te Prosiaczka, P oz nań 1993. (Skrót TP .)

Stwierdza bowiem . że kres jego wahaniom położył Prosiaczek ,
o książkę . w której to Bardzo Małe Zwierzątko byłoby głównym
bohaterem . Wobec takiego dictum pisarz ustępuje:
prosząc

„Pewien cienki głosik próbował przywołać moją uwagę. Po jakimś
czasie uświadomiłem sobie , że był to głos Prosiaczka . W końcu
usiadłem i zacząłem słuchać. A posłuchawszy chwilę. zacząłem notować ... " (TP , s. 14)
Początkiem dialogu ludzi należących do różnych obszarów kulturowych może stać się poszukiwanie wspólnych korzeni . W myśl taoistycznego przysłowia „ Podróż na tysiąc mil zaczyna się od pierwszego
kroku"; Tao ... i Te.. rozpoczynają się więc wyprawą do archetypu
Chińscy myśliciele, podobnie jak starożytni Grecy I Rzymianie, uważa
li, iż dzieje ludzkości sięgają mitycznego Złotego Wieku .

Adam i Ewa zgrzeszyli nieposłuszeństwem wobec Stwórcy Taoiści
przez człowieka harmonii z naturą obarczają nadmiernie
rozbudowanie ego. W ten sposób doszło do Wielkiego Rozdzielenia:
przyrodę zaczęto traktować w rabunkowy sposób, a ludzie stali się nawzajem wrogami, zapomnieli bowiem o łączności z Boskim Pierwiastkiem - Tao.

winą za utratę

Zestawione ze

sobą

wyimki z

dzieł różnych

tracą samodzielność znaczeniową, choć
pominają"

„

- Co się stało, Prosiaczku? - zapytałem.
- Szedłem sobie właśnie wśród kwiatów - odpowiedział - i śpie wałem piosenkę, kiedy nadszedł Kłapouchy.
- O, Kłapouchy. I co?
- Powiedział: „Uważaj, mały Prosiaczku - ktoś może cię zerwać razem z tymi bratkami i wstawić do wazonu na kominku. I co byś wtedy
zrobi/?" A Potem odszedł, chichocząc pod nosem.
- Co tam, nie przejmuj się Kłapouchym. On po prostu lubi sprawiać .
by inni czuli się mali, szczególnie jeżeli i tak są mniejsi od niego . Wydaje mu się wtedy, że jest wielki .
- Niech sobie będzie taki żałosny, jeżeli sprawia mu to przyjemność.
·Ale dlaczego musi się z tym obnosić?

epok, stylów oraz kultur
oczywiście niecałkowicie „za-

o swym pochodzeniu.

Książki B. Hoffa zajmują miejsce wśród dziel poświęconych taoizmowi. Powołują się na autorytety starożytnych mistrzów i przedstawiają w zarysie historię tej chińskiej filozofii. Niekiedy przypominają popularne ostatnimi czasy poradniki, uczące w jaki sposób człowiek powinien sam sobie radzić z własnymi problemami Jednocześnie
wchodzą w relacje intertekstualne z utworami na l eżącymi do literatury
pięknej, a zwłaszcza - jej nurtu dydaktyczno-morali,stycznego. Z wypowiedziami wielu współczesnych filozofów łączy je pesymistyczna ocena rzeczywistości , jednak ich kor'icowa wymowa przepełniona jest
nadzieją na możliwość zmiany tej sytuacji . Taoistyczna edukacja Prosiaczka zostaje wszak uwieńczona powodzeniem. Oba dziełka uznać
więc można za manifesty programowe postmodernizmu, z konsekwentnie udowadnianą tezą o konieczności wprowadzenia zmian w naszym poglądzie na świat.

Tylko co powiedziałby na to Kubuś?
M . Hepel, Drugie życie Kubusia Puchatka . ..N ota tni k
Tea traln y' 199 6. nr 11. s. 153 -157

W każdym z nas tkwi coś, co chce , byśmy byli nieszczęśliwi Powoduje to powstanie w naszej wyobrażni problemów, które jeszcze nie istnieją - a często dopiero wtedy stają się prawdziwe Wyolbrzymia także
już istniejące problemy . Umacnia niskie mniemanie o sobie i brak szacunku dla innych. Niszczy dumę z pracy, porządku i czystości. Zamienia spotkania w konfrontacje, nadzieje w obawy, okaz~ e w ryzyko .
schody w głazy rzucane pod nogi . Można to dojrzeć w grymasach i wykrzywieniach twarzy, które naciągają mięśnie i przyspieszają proces
starzenia. Wcześniej zatruwa negatywną energią umysł ukryty za
twarzą. a następnie rozchodzi się na zewnątrz niczym choroba . A potem wraca, odbite przez inne żałosne umysły i twarze I tak to trwa .
Efekt Kłapouchego można zauważyć w każdym al< ceptowanym
społecznie negatywnym zjawisku , na przykład w rosnącej liczbie podstarzałych młodych ludzi. dla których filozofią życiową zdaje się być:
„I tak nic z tego nie będzie, więc po co mam się starać? " Albo w dz1isiejszej modzie a !a „kociak z obozu śmierci", czy w popularnym wyglądzie
typu „odrażający-brzydki-zły"
Prawdziwy Kłapouchy miał przynajmniej swego rodza~u ponure poczucie humoru. jakby śmiech przy zgaszonym świetle Kłapouchemu
naszych czasów tego brak . To, co mu jednak pozostało, to strach

Kłapouchy boi się - boi się pozytywnego wyrażania swych uczuć, pozytywnego zaangażowania w cokolwiek poza własnym ego . Wszystko
to jest głupie - jak mówi - a nie chce wyglądać głupio. (Jednak nie obawia się, że wygląda na sparaliżowanego strachem - byle tylko nie
wyglądał głupio . ) Na nieszczęście dla otaczających go ludzi , narzekanie jest jedyną rzeczą, której Kłapouchy się nie boi.
(Fragm .
1993)

książki

B. Hoffa Te Prosiaczka,

Poznań

Kubuś Puchatek w reżyserii Anny Proszkowskiej to propozycja powrotu do krainy dziecięcej prostoty i poczucia humoru. Zmienny rytm
narracyjny przedstawienia, umiejętny montaż i selekcja materiału decydują o wartkości akcji. Pluszowe lalki Puchatka, Prosiaczka i innych
bohaterów nadają przedstawieniu specyficzny klimat wpisany w poetykę „literatury pokoju dziecinnego". Odkrycie przez najmłodszego widza
pokładów wyobraźni scenicznej to dodatkowy atut realizacji , która perypetie Kubusia Puchatka ujmuje dyskretnie w ramy teatru współucze
stnictwa, nie nużąc nachalnym realizmem i moralizatorstwem .
Sięgając więc do klasycznej pozycji repertuarowej Opolski Teatr Lalki i Aktora stara się na nowo odkryć bogaty świat dziecięcej wrażliwo
ści , a poprzez losy Kubusia Puchatka - domorosłego filozofa „głupta
ska" dotrzeć do prawdy o radości istnienia.
Wielobarwna przestrzeń teatralna wykorzystująca żywy plan oraz
rozmaite techniki lalkowe otwiera bajkową perspektywę, dzięki której
ulubione przez kilka pokoleń dzieło A. A. Milne'a zyskuje swoistą aktuali zacj ę .
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Sponsor przedstawienia Ovita Nutricia jest producentem pełnej
gamy odżywek dla niemowląt i dzieci.
Obecne osiągnięcia firmy są wynikiem połączenia wieloletnich doświadczeń holenderskiej firmy Nutricia, europejskiego lidera na rynku
odżywek dla dzieci oraz opolskiej firmy Ovita, krajowego doradcy w ży
wieniu niemowląt.
Ovita Nutricia produkuje:
• mleka modyfikowe i mieszanki mleczne dla niemowląt - Bebiko
i Bebilon,
kaszki i kleiki Bobo Vita,
• obiadki i deserki Bobo Vita,
• soczki i syropy Bobo Vita.
Wysoką jakość produktów firma Ovita Nutricia uzyskała dzięki
ścisłej współpracy z polskimi i zagranicznymi instytutami naukowymi
oraz wykorzystaniu doświadczeń naukowo-badawczych własnych laboratoriów.
Produkty firmy Ovita Nutricia nie zawierają konserwantów, sztucznych barwników ani dodatków smakowych, przygotowywane są z najwyższej jakości składników. Wszystkie surowce są bardzo dokładnie
selekcjonowane i poddawane rygorystycznej kontroli na każdym etapie produkcji.
Badania dotyczące nowych receptur oraz ulepszania już
istniejących przeprowadzane są przy współpracy z Instytutem Matki
i Dziecka oraz Centrum Zdrowia Dziecka, z uwzg l ędnieniem zaleceń
Światowej Organizacji Zdrowia.

OJlli. NUTRICIA

