
 

HUGH LOFTING 
 

DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA 
 

„Pieniądze przynoszą tylko kłopoty. Byłoby znacznie lepiej, gdyby ich nie 
wynaleziono. Po co nam one, dopóki jesteśmy szczęśliwi?” – fragment książki 
 

 
 
 

W małym angielskim miasteczku Puddleby mieszkał ubogi doktor, który zajmował się co 
prawda leczeniem ludzi, ale kochał zwierzęta i zawsze miał ich pełno w domu. To 

spowodowało, że pacjenci bali się do niego przychodzić (np. w ogródku był krokodyl), więc 
doktor Dolittle zajął się leczeniem zwierząt. Jego papuga nauczyła go rozumieć mowę 

zwierząt i wtedy zaczął odnosić takie sukcesy, że słyszały o nim zwierzęta na całym świecie. 
Nadal jednak był bardzo biedny, ponieważ nie umiał odmówić nikomu, nawet jeśli mu nie 

płacono. 



 
 

 
Wydawnictwo: Nasza Księgarnia Ilustracje: Magdalena Kozieł-Nowak 

Pewnego dnia doktor dostaje prośbę o pomoc z Afryki, gdzie panuje epidemia wśród małp. 

Pożycza pieniądze, kupuje statek i wraz ze swoimi zwierzętami - psem, kaczką, sową, świnką, 

papugą, małpką, krokodylem - wyrusza do Afryki. Dociera tam pomyślnie, mimo że sztorm 

rozbija statek, i ma wiele przygód - między innymi musi uciekać z więzienia murzyńskiego 

króla. Jednak ostatecznie udaje mu się wyleczyć małpy, a te w dowód wdzięczności 

ofiarowały mu niezwykle rzadkie zwierzę - dwugłowca. Doktor wrócił do Anglii, ratując po 

drodze mężczyznę zostawionego na śmierć przez piratów i kładąc kres ich działalności. Dzięki 

dwugłowcowi, który zgodził się, żeby pokazywano go ludziom, zarobił mnóstwo pieniędzy i 

nigdy nie był już biedny. 

http://nk.com.pl/
http://magdakozielnowak.blogspot.com/


 

 
Wydawnictwo: Nasza Księgarnia Ilustracje: Magdalena Kozieł-Nowak 

 
Hugh Lofting urodził się w Anglii w roku 1886. Był znanym pisarzem dla dzieci - 
sławę przyniosła mu kilkunastotomowa seria powieści o umiejącym rozmawiać ze 
zwierzętami doktorze Janie Dolittle z małego miasteczka Puddleby; w skład cyklu 
wchodzą między innymi: Doktor Dolittle i jego zwierzęta (pierwszy tom 
cyklu),Podróże doktora Dolittle, Cyrk doktora Dolittle, Doktor Dolittle i tajemnicze 
jezioro, Doktor Dolittle i zielona kanarzyca. 
 Pomysł na te powieści narodził się, gdy Lofting jako żołnierz przebywał na froncie 
wojennym i zastanawiał się, o czym może pisać dzieciom, żeby nie poruszać zbyt 
poważnych tematów; jego uwagę przykuły wtedy pracujące dla ludzi zwierzęta. 
 
Pisarz zmarł w 1947 roku w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. 
 
 
 
Dla najmłodszych link pod którym znajdziecie kolorowanki Doktor Dolittle i jego 
zwierzęta  
https://www.superkid.pl/kolorowanki-doktor-dolittle 
 
Zapraszam do lektury i zabawy! 
Bibliotekarz Dorota Hałat 
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