
„Doktor Dolittle i jego zwierzęta”  Hugh Lofting 

Jednym z celów, które stawiamy sobie przy wyborze książek dla dzieci, jest 

wyrobienie w młodych czytelnikach smaku i zamiłowania do dobrej lektury. Powinniśmy 

starać się, aby dzieci miały dostęp do literatury o zróżnicowanej tematyce. Od zawsze 

bowiem zainteresowanie w dzieciach – niezależnie od wieku i stopnia dojrzałości – 

wzbudzało to, co nieznane: przygoda, podróże, przyroda i zwierzęta. Wymagania takie 

spełniają książki przygodowe. 

Oprócz zaspokajania wiedzy geograficznej oraz przyrodniczej, książka przygodowa 

ma wpływ na wyobraźnię, która z kolei spełnia pasje i pragnienia. Dzieci często uosabiają się  

z głównymi bohaterami ulubionych powieści. Pociąga ich żywa akcja, obfitość niezwykłych 

wydarzeń, bohaterowie o silnych charakterach. Lekturę przygód i podróży stanowią m. in. 

książki opisujące historie o doktorze Dolittle’u czy „Przygody Guliwera” – historie  

z pogranicza baśni i przygody. 

Bez wątpienia, sięgając po książkę angielskiego pisarza Hugh Loftinga „Doktor 

Dolittle” zarówno dzieci, jak i dorośli odnajdą w niej coś interesującego. Jest to powieść, 

która w humorystyczny sposób przekazuje ważne prawdy o relacjach ludzi ze zwierzętami. 

Pomysł na stworzenie tej książki zrodził się w głowie Hugh Loftinga podczas I wojny 

światowej. Pisał on do dzieci listy z frontu, tworząc w ten sposób fabułę powieści. Nie chciał 

im opowiadać o ciężkich doświadczeniach wojennych oraz ranach, które odniósł, dlatego 

wymyślał ciekawe i zabawne historyjki.  

„Doktor Dolittle” to cała seria powieści, których bohaterem jest tytułowy pan Jan 

Dolittle, kochający zwierzęta do tego stopnia, że postanawia się nimi opiekować. Dzięki 

swojej umiejętności rozmawiania z nimi odnosił sukcesy w niesieniu pomocy zwierzętom na 

całym świecie. Tak rozpoczęły się pełne przygód i niebezpieczeństw podróże doktora Dolittle 

i jego zwierząt.  

Przygody doktora i jego zwierząt możemy poznać w kolejnych częściach: 

Doktor Dolittle i jego zwierzęta (1920) 

Podróże doktora Dolittle (1922) 

Poczta doktora Dolittle (1923) 

Cyrk doktora Dolittle (1924) 

Ogród zoologiczny doktora Dolittle (1925) 

Opera doktora Dolittle (1926) 

Największa podróż doktora Dolittle (1927) 

Doktor Dolittle na Księżycu (1928) 
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Książka Geb-Geb (1932) 

Powrót doktora Dolittle (1933) 

Doktor Dolittle i Tajemnicze Jezioro (1948) 

Doktor Dolittle i zielona kanarzyca (1950) 

Opowieści z Puddleby (1952). 

 

Proza Hugh Loftinga „Doktor Dolittle i jego zwierzęta” należy do światowego kanonu 

literatury dziecięcej. Jest to książka z przesłaniem, z którego wynika, że pieniądze nie są  

w życiu najważniejsze, że tak naprawdę liczy się serce i pomaganie innym, a dobro zawsze do 

człowieka wraca. Jak to często bywa w książkach dziecięcych, pomimo wielu 

przedstawionych tragedii, losy bohaterów mają szczęśliwe zakończenie. 

 Powieść zyskuje na atrakcyjności dzięki rysunkom Zbigniewa Lengrena, chociaż w 

pierwszych wydaniach można znaleźć ilustracje samego autora, które doskonale obrazują 

bohaterów oraz ich przygody.  

W roku 1922 Lofting otrzymał za „Doktora Dolittle” Newbery Medal – odznaczenie 

przyznawane twórcom literatury dziecięcej. 

            Na zakończenie wspomnę, że historia doktora Dolittle i jego zwierząt posłużyła za 

kanwę do nakręcenia filmów przygodowo-fantasy w wielu wersjach. 
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