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Алън Александър Милн 

(1882-1956)  

 

     Алън Александър Милн, е английски писател, известен с книгите си 

за говорещото плюшено мече Мечо Пух и с много детски стихотво-

рения, някои от които също за Мечо Пух и неговите приятели. 

     Роден e в Шотландия на 18 януари 1882 година. Алън Милн прека-

рал детството си в Лондон и учил в подготвително училище, на което 

неговият баща бил директор. 

     Още преди да завърши колеж, той публикувал първите си  произве-

дения в едно хумористичното списание и по-късно постъпил там на 

работа  като помощник-редактор. 

     Алън Александър Милн се оженил за Дороти Дафни де Селинкорт  и  

през 1920 година им се родило момченце което нарекли Кристофър 

Робин.  

 
     Алън Милн става световноизвестен с двата си приказни романа 

„Мечо Пух” и „Къщичката в къта на Пух”. В тези романи оживяват плю-

шените играчки на сина му Кристофър Робин. Приключенията на 

Мечо Пух, Прасчо, Йори, Тигър, Кенга, Зайо и Бухал са изключително 

забавни и поучителни.  
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      Алън Александър Милн винаги разказвал, че бил вдъхновен да 

пише книгите и стиховете за  Мечо Пух от жена си Дафни и сина си 

Кристофър Робин. А истината е, че Александър Милн никога не е пи-

сал истории за деца. Книгите му били предназначени не за децата, а за 

детското у всеки човек. Книгата „Мечо Пух” била преведена на 20 ези-

ка, включително на старогръцки и латински!  

     Алън Александър Милн претърпял тежка операция на мозъка и 

останал инвалид. Последните четири години от живота си прекарал 

на легло. Не спирал да чете. След тежко боледуване починал на 31 

януари 1956 г. 

     След смъртта на Алън Милн Уолт Дисни правят няколко рисувани 

филма за Мечо Пух, които децата гледат и днес. 

     Книгата „Мечо Пух” е една от стоте най-четени книги в света. За 

всички деца и възрастни, които не са забравили детското в себе си, 

“Мечо Пух” може да бъде само на едно място от всички класации – на 

първото.  
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