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Ob~ada 

Doktor Jan Dolittle - T omaf!z .s!zezygiglf!ki 

~ara, Królowa Kraju Dżoliginka - Dotata Nowak 

Papuga Polinezja - Agnigf!zka Zyf!kowf!ka-8if!kup 

~winka Geb Geb - Anna Jatata 

M a łpka Czi Czi - lukaf!z ~ehmidt 

Pie~ Jip, Pirat Ali Ben, Małpa - Zygmunt Babiak 

Kot, Ryba, Małpa - Datia Iwan 

Żaba, Burnpo, M ałpa - lukaf!z 8ugowf!ki 

Bocian, Woiownik, Tu-Tarn - Ktzyf!ztof Jatata 

~zczur [uzebiu~z, Lew - Jan Cntaboł 

Ryba, Wojownik, Tu-Tarn - Algkf!andta Mikołajczyk 

M ałpa - Andtzej ~zymańf!ki 

Lwica - tlżbigta Żłobieka 
otaz Ktokodyl Dyl i Lwiątko 

~wiatło Matein Moleneki 
8E!tnatd PytE!k 

Dźwięk Roman Ottząf!Qk 
Ob~luga techniczna Rafał llkigwiez 

Mitof!ław ~adowf!ki 
Garderobiana Kazimieta Kietlir1f!ka 



Zbigniew Bitka 

Kto zna mowę zwif!tząt'? 

Wszyscy (no. prawie wszyscy) lubią zwierzęta -przede wszy
stkim dzieci. Są i tacy, co je wręcz kochają. rozumieją, ba, wal
czą o ich prawa .. Artyści różnych profesji - malarze, rzeźbia
rze, muzycy, pisarze, reżyserzy teatralni i filmowi - i dzisiaj, i da
wniej - poświęcili niejedno ze swoich dziel naszym „braciom 
mnie1szym" (tak o zwierzątkach mówi! święty Franciszek) 
Świat zwierząt fascynował ludzi od zawsze - na najstarszych 
naskalnych obrazach z mroków prehistorii wylaniają się pelne 
ekspresji postaci myśliwych i bawolów, czarowników i jeleni 
Tak pisal o slynnych rysunkach z grot w Lascaux we Francji zna
komity poeta i eseista, którego Rok wlaśnie w Polsce obcho 
dz i my. Zbigniew Herbert ( 1924-1998) „ Wyobrażenia czlowie
ka z epoki oryniackiej mają postać hybryd z głowami ptaków, 
malp i je/em~ 1ak na przykład postać ludzka z groty Trois Freres. 
odziana w skórę i rogi. Ma wielkie. fascynu1ące oczy, dlatego 
prehistorycy nazywają ją bogiem jaskini lub czarownikiem 
W tej samej grocie jeden z najpiękniejszych rytów przedstawia 
feeryczną scenę zwierzęcego karna walu. Tlum kom~ kozłów, bi
zonów i tańczący człowiek z głową żubra, grający na instrumen
cie muzycznym " (Zbigniew Herbert Barbarzyńca w ogrodzie). 

Echem wierzeń prehistorycznych ludzi są praktyki szamań
skie. występujące także i dziś - na Syberii czy w dżungli ama
zońskiej, w których tajemny kontakt z totemicznym, zwierzę
cym przodkiem jest czym ś szalenie ważnym. Szaman zna język 
zwierząt. powierzają mu one różne tajemnice; są jego przyja
ciólmi i pomocnikami Te archaiczne, pradawne wyobrażenia 
ożywają również w historycznych postaciach ludzi, którzy stali 
się, jakże wymownymi, symbolami „pojednania" się ludzi 
i zwierząt. dzielenia. jak powiada biblijna Księga Koheleta. „je 
dnakiego losu istot żywych" O najbardziej znanym w Europie 
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średniowiecznym świętym Franciszku z Asyżu wspomnialem 
wyżej - dodajmy, iż w przepięknych Kwiatkach Świętego Fran
ciszka z Asyżu [tłumaczonych na język polski przez modernisty
cznego poetę Leopolda Staffa (1878-1957)] znaleźć można 

niejedną opowieść o tym, jak Franciszek (lub któryś z jego bra
ci) rozmawia! ze zwierzętami, pouczal je. zachęca I do dobrego -
jak choć by zlego wilka z Gubbio ... Na Dalekim Wschodzie za
chowala się pamięć o hinduskim starożytnym wladcy Asioce. 
który budowal pierwsze w świecie szpitale dla zwierząt I 

Amerykański pisarz i rysownik Hugh Jones Lofting (1886-
194 7) jest jednym z wielu wspólczesnych artystów. którzy pod
jęli temat zwierząt w swojej twórczości . ale w swej adreso
wanej do najmlodszych sztuce udalo mu się wykreować nie
zwykle wyjątkową i sympatyczną postać, jaką jes t bez wątpie 

nia Doktor Dolittle - ulubiony przez dzieci uroczy dziwak o wiel
kim se rcu, lekarz, przyrodnik, idealista . Doktor Dolittle nie tylko 
leczy zwierzęta , on zna ich mowę i przyjaźni s ię z nimi I Lofting 
napisal cały cykl powieści (tłumaczonych na wiele języków) 
o przemilym lekarzu i jego „ menażerii" oraz o ich zwariowa
nych, niezwyklych przygodach 

W Opolskim Teatrze Lalki i Aktora Jerzy Bielunas reżyserowal 
ostatnio Księgę dżungli Rudyarda Kiplinga (1885-1936). kolo
rowe i roztańczone przedstawienie o Mowglim - chlopcu wy
chowanym przez wilki. Obecnie wziąl na swój znakomity war
sztat powieść Loftinga Doktor Dolittle i jego zwierzęta . Jerzy 
Bielunas nie tylko opowie nam o przygodach Dok tora Dolit
tle'a; zauroczy i rozbawi nas swoim teatrem. ale po raz kolejny 
przypomni nam o zwierzętach. o naszych „braciach mniej
szycl1", uwrażliwi na ich obecność , na ich często trudny los 
w zdominowanym przez technikę i biznes świecie ludzi .. 



2 5 -lecie pracy artystyczne) 

obchodzi w tym roku 

znakomity aktor naszego teatru - Jan Chrabol 

(ostatnio wyróżniony Honorową Odznaką 

"Zasłużony dla Kultury Polskie() . 

Z tej, jakże milej okazji, składamy Ci Janku 

na1serdeczn1ejsze życzenia wszelkiej pomyślności 

w życiu osobistym i zawodowym. 

Dyrekcja i pracownicy OTLiA 

W repertuarze: 

TYGRYS PIETREK 
Hanny Januszewsk1e1 
tel. Janus1 Ryl Krys11anowsk1 - I VI 1996 
SZEWClYK DRATEWKA 
Marii Kownackiej 
reż Aleksander Maksymiak - 2 IX ?OO I 

... I ODSłONltAM NOC 
K1 s11ana Knbylki 1 l bigmewa Bitki 
ret Krystian Kob /ka - 16 IX 200tl, Nowy Jork. La aM 

MRSCROOGE 
wg Charlesa Drckensa 
tel Mari;fa Pecka - 12 VI ?005 
KOZIOŁEK MATOŁEK 

Kornela Makusly1/skiego 
rez I ucyna Sypniewska 18 IX 2005 

O KRÓLESTWIE DRZEW I TRAW 
A11d1zefa Szymańskiego 
rez Petr Nosale - 11 VI 200 

KSIĘGA DŻUNGLI 
Rudyarda Kiplinga 
1ei Jeuy Bielunas - l X 2006 

ONDYNA 
Jeana Giraudoux 
rei M m'in Pecka - 11 li ?007 

SPOWIEDŹ W DREWNIE Ż'r'WOTY ŚWIĘTYCH 
Jan,1 W1/kowsk1ego i Jędrze/a Wowry 
reż. Krys/lan Kobylk - 13 IV 200 7 
O FELIKSIE, KTÓRY PRlYNIÓSŁ SZCZĘŚCIE 
Krystyny Jakóbczyk 
ret Petr Nosalek - 20 IV 2007 

DRUMS - 4 DANCE/SI 
Krystiana Koby/ki. Mano/i Ordak-Św1ątk1ewicz. Łukasza Schmidta 
rei K1ysrian Koby/ka. M riala Ordak- · wiatkiew1cz 7 VI 2007 

IDZIEMY PO SKARB 
Janosch 
reż. Ireneusz Maciejewski - 23 IX 2007 

AMELKA, BÓBR I KRÓL NA DACHU 
Tankred Dorsr. Ursula Eh/er 
reż Jacek Malinowski - 2 XI! 2007 

DZIEJE StAWNEGO RODRYGA 
Mamka Mile 'Iska 
reż. Manim Pecka - 3 li 2008 '/;/, 1 
CALINECZKA g H Ch Andersena ff,lt 

1
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Marty Guśmowskiej -.. \"_....i_, ,„,YY-, 
rcz. Maoola Drdak-Św1ark1ew1cz - 16 Ili 2008 r \ 
PINOKIO wg Carla Collodmgu G · . ..:i,o.~~b..-~-
Marty Guśmowsk1ej 
reż Ewa Piotrowska - 16111 2008 



• ~·~ OPOLSKI TEATR LALKI i AKTORA 
im. ALOJZEGO SMOLKI I Opole, ul. Kośnego la 

DYREKTOR NACZELNY i ARTYSTYCZNY 

Krystian Kobyłka 

KIEROWNIK LITERACKI 

Zbigniew Bitka 

KOORDYNATOR PRACY ARTYSTYCZNEJ 

Magdalena Starczewska 

KIEROWNIK TECHNICZNY 

Bronisław Zamkotowicz 

ASYSTENT SCENOGRAFA 

Andrzej Czyczyło 

PRACOWNIA PLASTYCZNA 

Modelator: Anna Miszczyszyn 
Modelator: Beata Słobodzian 
Modelator: Marek Pasionek 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 
Lilianna Chrzanowska, Danuta Kubiak 

Opole, ul. Kośnego la, tel. 454 37 96, 454 23 36 
przyjmuje rezerwację biletów grupowych 

KASA BILETOWA czynna 

wtorek, środa, piątek: 8.30- 14.30 
czwartek: 8.30-12.30 oraz 15.15- 17.15 

w niedzielę jedną godzinę przed spektaklem 

www.teatrlalki.opole.pl 
e-mail: sekretariat@teatrlal ki.opole. p I 

Redakcja programu: Zbigniew Bitka 
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