
 

 

Ireneusz Marian Świtała, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 
 
 

Stary Doktor, ojciec cudzych dzieci - rozumienie 
fenomenu postaci Janusza Korczaka 

 
 

Janusz Korczak w kryzysie wartości moralno-etycznych 
 

Rok 2012 jest rokiem poświęconym upamiętnieniu rocznicy śmierci doktora Janusza Korczaka - 
Henryka Goldszmita, znanego także, jako Stary Doktor. 

Kim On był? 
Wspaniałym lekarzem, pedagogiem, reformatorem życia społecznego, założycielem Domu 

Sierot. To On pokazał, że największą wartością społeczną są dzieci, bez względu, kim „są". Głosił 
prawdę o wartości nadrzędnych jego podopiecznych, których nie oszczędził los. W nich widział 
największe wartości człowieczeństwa i miłości. Zaszczepiając w nich miłość do bliźniego, daje po-
czucie tego, co powinni dać im rodzice. Wypowiadając znamienne słowa: 

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie obowiązkiem 
otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka1. 

A zatem można powiedzieć o dr. Januszu Korczaku - idealista, społecznik, pasjonat, etyk, lekarz, 
czyli na te czasy „Judym". Nazwałem go tak, bo nie można dodać nic więcej do jego cech osobowości 
wynoszących go ponad przeciętność. Opiekując się dziećmi, z pasją chciał zrobić dla nich więcej, niż 
mógł, wyzwolił w sobie jeszcze jedną cechę: pisarstwo. Niektóre dzieła to bestselery: 

Król Maciuś Pierwszy2, autor ukazuje chłopca będącego pod opieką ojca, a zarazem króla, 
któremu niczego nie brakuje. Niestety ojciec jego wkrótce umiera, zostawiając mu w spadku państwo, 
w którym musi podjąć odpowie dzialną rolę. Ten chłopiec, który chciałby korzystać z dzieciństwa, 
musi stać się osobą dorosłą odpowiedzialną nie tylko za siebie, ale za cały kraj. Jako król chciał się 
dowiedzieć, co się kryje za murami zamku i jak się żyje jego podanym. Niestety nigdy nie może 
osiągnąć celu, gdyż dorośli - ministrowie pomagają mu, aby spojrzał na świat rzeczywisty ich 
wyobraźnią. W tym czasie dochodzi do korupcji, gdyż urzędnicy oszukują króla Maciusia Pierwszego 
widząc w nim małego chłopca, którym można manipulować. Taki świat jest szykowany dzieciom, 
pełen cynizmu i egoizmu. Król Maciuś Pierwszy po raz pierwszy staje przed dylematem, prowadzić 
wojnę czy nie. Jako dziecko podejmuje odważną decyzję, poprowadził wojsko na wroga osiągając 
sukces na polu militarnym. Wyniku reform, jakie chciał zaprowadzić w kraju zderzył się z problemem 
buntu innych władców, którzy przeciwstawili się jego decyzjom reformatorskim. Wkrótce musi 
podjąć taką samą decyzję, ale ze skutkami negatywnymi. Sytuacja, w jakiej się znalazł, stała się niego 
upokarzająca, został wygnany z kraju. Obecnie problem dzieci staje się dylematem nie tylko rządzą-
cych, ale i rodziców. Decyzje, jakie ludzie dorośli podejmują wobec dzieci, są identycznym 
zachowaniem jak wrogów Maciusia. Przecież dzieci są podmiotem, a nie przedmiotem i też chcą 
uczestniczyć w budowie świata. 

1 Aleksander Lewin, Korczak znany i nieznany, Warszawa, 1999, s. 54. 
2 Janusz Korczak, Król Maciuś Pierwszy, Warszawa 1923. 



 

 

 

Kajtuś czarodziej3 jest literaturą klaski dziecięcej opowiadającej o wspaniałych wyobrażeniach 
małego chłopca, który lubił psocić, fantazjować. Poprzez opowiadania babci odnajduje w sobie 
umiejętności czarowania. Na początku była to zabawa, która przerodziła się w działania na rzecz 
lepszego świata. Magia jest dla niego jednym, elementów pozytywnych, w których dziecko utożsamia 
swoje życie. Wyobrażenia małego chłopca przekraczają granicę realnego życia łącząc elementy 
czarów, dobra i miłości. Czasami fantazja wymyka się spod kontroli czarodzieja, który zaczyna 
działać w dwóch wymiarach przestrzennych: dom i otoczenie zewnętrzne. Dzisiaj my często 
uciekamy w świat fantazji, czarów bez względu, ile mamy lat. Gdyż zawsze jesteśmy dziećmi, bez 
względu na wiek. Wyobrażenia tego chłopca kołaczą się nam w naszych głowach. Często w 
negatywnym świecie szukamy możliwości czarowania i zmieniania otoczenia na lepsze. Uśmiech, 
radość, wrażliwość, fantazja, czary jest ciekawością dziecka na styku świata zewnętrznego z sferą 
duchową, która pobudza do wymarzonego ideału. Często wyobrażenia dziecka są fantazją 
iluzoryczną, do której dąży ten mały człowiek o innym wyobrażaniu i spojrzeniu na życie. Aby świat 
był lepszy, powinniśmy patrzeć przez dziecięce okulary. 

Dlatego Janusz Korczak pisał w swoim pamiętniku to, co go najbardziej inspirowało. 
Wiedząc, że jego marzenia ktoś popiera. Kierował słowa do ludzi dorosłych umiejących zrozumieć 
dzieci: 

Podobno już wtedy zwierzyłem babuni w intymnej rozmowie mój śmiały plan przebudowy świata. Ni 
mniej, ni więcej, tylko wyrzucić wszystkie pieniądze. Jak i dokąd wyrzucić i co potem robić, zapewne nie 
wiedziałem. Nie należy sądzić zbyt surowo. Liczyłem wówczas pięć lat, a zagadnienie żenująco trudne: co 
robić, żeby nie było dzieci brudnych, obdartych i głodnych, z którymi nie wolno mi bawić się na podwórku [...]. 
Tatulo nazywał mnie w dzieciństwie gapą i cymbałem, a w burzliwych momentach nawet idiotą i osłem. Jedna 
tylko babcia wierzyła w moją gwiazdę. 

Bankructwo małego Dżeka4 jest książką będącą źródłem wielu porażek człowieka, w tym 
dzieci. Mały Dżek był odpowiedzialny za dwa rowery będące własnością wspólnoty szkolnej. 
Odpowiedzialność, z jaką się ten mały człowiek zetknął, przerosła jego oczekiwania. Brak 
doświadczenia biznesowego doprowadził go do bankructwa. Jest to opowiadanie aktualne. Ekonomia 
i biznes wkraczają w każdą część naszego życia nawet do szkolnictwa. Najbardziej utrudniają życie 
tym grupom ludzi, którzy jeszcze nie dojrzeli do takich sytuacji, tym bardziej dzieci. Książka ta 
opisuje porażkę człowieka nieprzygotowanego do bezwzględnego życia. Koszty takich działań są 
nieodwracalne. Życie nie daje się przekuć na wartości ponadczasowe, gdyż brutalność, okrucieństwo 
są bezwzględnie i konsekwentnie realizowane. Końcem ekonomii jest zysk lub bankructwo. 

Umiejscawiając opowiadania na różnych poziomach rozwoju człowieka, a także odsłaniając 
jego cechy pozytywne i negatywne. Utwierdzając dziecko w roli człowieka, będącą tylko istotą o 
różnych skłonnościach. Janusz Korczak będąc dobrym obserwatorem dzieci, które go zainspirowały 
do napisania opowiadań będącego tworem wyimaginowanego obrazu beztroskości dzieci, dając im 
poczucie ciepła i radości. Walczył o dzieci, które nie mając nikogo były ciężarem dla społeczeństwa, 
domagając się przywrócenia im godności i człowieczeństwa. Uważał, że są one największą wartością 
dla rodziny, społeczeństwa, uświadamiając, że dziecko jest podmiotem w relacjach społeczno-
wychowawczych. 

Dlatego chciał uświadomić ludziom, że: „Nie ma dzieci - są ludzie, ale o innej skali pojęć, 
innym zasobie doświadczenia, innych popędach, innej grze uczuć"5. 

 
3   Janusz Korczak, Kajtuś Czarodziej, Warszawa 1935. 
4   Janusz Korczak, Bankructwo małego Dżeka, Warszawa 1924. 
5   Hanna Kirchner, Janusz Korczak, pisarz - wychowawca - myśliciel, Instytut Badań Literackich, 1997, s. 18. 



 

 

Janusz Korczak, mimo że był Żydem, nigdy nie podkreślał, że jest inny, starał się 
integrować ze społeczeństwem, dając mu największe wartości nieprzemijające pedagoga-lekarza. 

Ważne było dla niego: Być człowiekiem znaczy posiadać kryształową moralność, 
nieograniczoną toleran-cyjność, do pasji posuniętą pracowitość, dążyć do ciągłego uzupełniania 
swego wykształcenia, pomagać innym. 

Dlatego miłość do bliźniego emanowała z niego, pozwalając przezwyciężyć trudy, które 
napotykał w realizacji swoich życiowych pasji. Janusz Korczak, mimo że mógł mieć wszystko, 
opływając w dobrobycie, zrezygnował z luksusów na rzecz innych wartości przepełnionych 
smutkiem, cierpieniem innych ludzi. Bo krzywda, jaką doznały dzieci żydowskie była dla niego 
inspiracją w oddziaływaniu na innych ludzi, pokazując, że dzieci są dla niego najważniejsze. Pragnął, 
aby inni ludzie to zrozumieli. 

Każdy, jako pedagog powinien znać znamienne słowa: 
Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie 
dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje - przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil6. 
Bo dzieci krzywdzone przez los cierpią więcej niż dorośli, bo są świadome, że ktoś ich 

okradł z miłości i ciepła rodzinnego. Dlatego pragnął, aby dzieci nie były wyrzucane poza margines 
społeczny, a nawet przeganiane z lokalnego środowiska. W ten sposób Janusz Korczak chciał 
uświadomić, jak mamy traktować dzieci, wychowując je: 

Bo dorosłemu nikt nie powie: ,Wynoś się', a dziecku często się tak mówi. Zawsze jak dorosły się 
krząta, to dziecko się plącze, dorosły żartuje, a dziecko błaznuje, dorosły płacze, a dziecko się maże i 
beczy, dorosły jest ruchliwy, dziecko wiercipięta, dorosły smutny, a dziecko skrzywione, dorosły 
roztargniony, dziecko gawron, fujara. Dorosły się zamyślił, dziecko zagapiło. Dorosły robi coś 
powoli, a dziecko się guzdrze. Niby żartobliwy język, a przecież niedelikatny. Pędrak, brzdąc, malec, 
rak - nawet kiedy się nie gniewają, kiedy chcą być dobrzy. Trudno, przyzwyczailiśmy się, ale czasem 
przykro i gniewa takie lekceważenie7. 
Wspominając osobę o wrażliwości ponadczasowej, dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, w 

którym Janusz Korczak działał. Czas globalizacji, emigracji zarobkowej daje poczucie 
nierozwiązanych problemów dzieci. Sieroty, społeczne sieroty, eurosieroty, pod różnymi postaciami 
wymagające wejrzenia w ich sytuację, bo kto im dzisiaj da poczucie bezpieczeństwa, miłości, ciepła 
rodzinnego. Zacznijmy szukać dla nich statutu społecznego, aby można było powiedzieć, to są nasze 
dzieci. Bo Janusz Korczak wyrzekł się wszystkiego na rzecz dzieci, dając im miłość i namiastkę 
ciepła rodzinnego. Poszukajmy w sobie Janusza Korczaka, który wyrwie społeczeństwo z niemocy 
działania. 

Januszu Kroczaku przybądź do Częstochowy i zamieszkaj z nami, mówiąc do nas poprzez 
swoje wartości. Bądź dla nas współczesnym „Judymem", a także inspiratorem do społecznego 
działania na rzecz dzieci. Aby uczcić rocznicę śmierci Janusza Korczaka, zapamiętajmy słowa 
wypowiedziane przez niego, jako motto: 

Szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do 
czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres praw i obowiązków. Ze 
wszystkich sam jesteś dzieckiem, które musisz poznać, wychować i wykształcić przede wszystkim8. 

6 Edyta Wolter, Korczak o wychowaniu przedszkolnym „Wychowawca" nr 3 (135)/2004 
7 Janusz Korczak, Kiedy znów będę mały, W: Fragmenty utworów, Warszawa1978 s.181. 
8 Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka - Nowe źródła, M. Fałkowska, Warszawa 1983 



 

 

Jeżeli chcemy bardziej przybliżyć postać Janusza Korczaka, należy pochylić się nad jego 
dorobkiem literackim oraz tym co go inspirowało w życiu społecznym. Dlatego należy pobudzać 
swoją wyobraźnię dla lepszego zrozumienia. Drogi przyjacielu Januszu Korczaku, chociaż żyłeś w 
innej epoce, która dla mnie jest historią, to cieszę się, że znalazłem w niej promyk nadziej nowego 
spojrzenia na życie ludzkie. W tych czasach byłeś jednym z wielu ludzi, którzy pomagają małym 
istotom. Wykreowałeś z siebie wiele siły i wlałeś otuchę tym, którzy najbardziej potrzebują 
zrozumienia ciepła rodzinnego. Świat wtedy nie wiedział o tobie na tyle, aby zwrócić na ciebie 
uwagę. Pragnąłeś nauczyć ludzi żyć tak, jak mówi współczesny poeta ks. Jan Twardowski: „Spieszmy 
się kochać ludzi, tak szybko odchodzą"9. 

Miłość jest w człowieku, który czynami swymi potwierdza pragnienie dobra. To życie 
dorosłych deprawuje, niszczy i znieczula tych, którym powinniśmy dać wzory do naśladowania. Jaki 
świat pokazujemy młodym ludziom, jako obraz życia społecznego taki w zamian tego możemy od 
nich oczekiwać? Janusz Korczak był świadomy podjętej roli w swoim życiu poświęcając się cał-
kowicie wychowaniu w duchu miłości dzieci opuszczone, sieroty oraz kalekie. Dzieci będące 
wychowankami Domu Sierot opowiadały o Januszu Korczaku jako o kimś wyjątkowym: 

Nie baliśmy się Korczaka, kochaliśmy go. Gdy siedziałem u niego na kolanach, był dla mnie więcej 
niż ojcem. Rosłem w domu babci, wśród ciotek, ale bez ojca. Zapamiętałem Korczaka jako człowieka 
łagodnego, z którym można o wszystkim mówić. Widziałem w nim cały świat. Dyskutował z nami, 
opowiadał, a my dorzucaliśmy swoje uwagi. Czytał nam rozdziały swych książek. Ja nie zawsze 
miałem odwagę mówić do niego, łatwiej mi było napisać, co myślę, wolałem więc dawać swój 
dziennik. Wiedzieliśmy, że jest Żydem10. 
Janusz Korczak na te czasy stał się altruistą. Praca pochłaniała go bezgranicznie w 

wychowywaniu dzieci, każde pieniądze, zarobione wydając kolejną książkę czy pisząc do czasopism, 
przeznaczał na wychowanie dzieci w jego ośrodku wychowawczym. Przygotowywał je do 
samodzielnego egzystowania w życiu społecznym, jako pełnosprawnych intelektualnie młodych 
adeptów tego ośrodka. Obserwując młode pokolenie wiele książek napisał na podstawie tych 
obserwacji. 

Człowiek, jakim był Janusz Korczak stał się symbolem humano. Będąc w trudnej sytuacji 
ekonomicznej doświadczył sieroctwa i biedy. Znając trud utrzymania się w systemie ekonomicznym 
podjął walkę z tymi wartościami negatywnymi. Jego zaangażowanie w tej materii było priorytetem 
dla dobra jego rodziny, a w przyszłości dla jego wychowanków, którym poświęcił czas i pieniądze. 
Działalność społeczna i zawodowa, jako lekarza, wpisuje się w nastrój i wyobrażenie współczesnego 
życia dawnej ojczyzny. Dużo można pisać o Januszu Korczaku, mnożąc jego cechy pozytywne, 
stawiając go jako wzór człowieka o wielkim sercu, ale to nie jest koniec jego wartości, o których 
można pisać. Czas życia przedwojennego oraz okupacji Janusza Korczaka i tego, co robił, 
zainspirowały wielu pisarzy. Spisane słowa stały się całą kwintesencją jego miłości do dzieci. Janusz 
Korczak w ten sposób chce zaszczepić w całym społeczeństwie miłość i współczucie wobec dzieci. 
Tworząc tę nową historię życia, w którym współczucie, miłość pogłębia tęsknotę za dobrem swoich 
podopiecznych. Korczak okazuje wierność swoim ideom, które przyćmiewają swoim blaskiem szare 
życie. Do końca swojego bytu tutaj na ziemi nie opuścił swoich podopieczny, dzieląc z nimi los, jaki 
zgotował im współczesny świat. On opowiadał i wpajał dzieciom, jak mają traktować życie. Uczył ich 
wrażliwości na zło i cierpienie. Wojna zderzyła ich z okrucieństwem życia. Śmierć w tym czasie 
panoszyła się na każdym kroku. Wojska okupacyjne bez skrupułu mordowały cywili, tym bardziej 
Żydów, bez względu na wiek czy płeć. Przychodzi chwila, w której okupanci wkraczają do Domu 
Sierot zabierając wszystkich, w szczególności dzieci. Natomiast Januszowi Korczakowi proponują 
wolność, on rezygnuje z przywileje na rzecz jedności z bezbronnymi małymi istotami. 

9    Jan Twardowski, Wiersze o nadziei miłości wierze, Białystok 2000 s.551  
10   Wspomnienia o Januszu Korczaku, red. Lewin A., Warszawa 1981. s. 103. 



 

 

Szedł przodem tego tragicznego pochodu. Najmłodsze dziecko trzymał na ręku, a drugie maleństwo 
prowadził za rączkę [...] Trzeba tylko pamiętać, że droga z Domu Sierot na Umschlagplatz była 
długa. Trwała cztery godziny. Widziałam ich, kiedy z ulicy Żelaznej skręcali w Leszno. Dzieci były 
ubrane odświętnie. Miały na sobie niebieskie drelichowe mundurki. Cały ten orszak kroczył 
czwórkami, sprężyście, miarowo, dostojnie na Umschlagplatz - na plac śmierci! Kto miał prawo 
wydać taki wyrok? [...] A świat milczał! A milczenie czasem znaczy przyzwolenie na to, co się 
dzieje11. 

Śmierć Janusza Korczak była dobrowolna i ostateczna, umierając w tak tragicznych 
męczarniach pokazał dzieciom, że jest z nimi i nigdy ich nie opuści. Umierając był dumny, że może 
przytulić małe istoty, które nigdy nie zaznały ciepła i miłości. Świat zewnętrzny stał się dla Janusza 
Korczaka i podopiecznych nieprzyjazny, gdyż co do tej pory wpajał młodym ludziom, nie miało prze-
łożenia w rzeczywistości. Śmierć i okrucieństwo były wtedy wtopione w realia życia. Bezwarunkowa 
miłość do dzieci zaprowadziła go tam, gdzie nie ma już powrotu. Dzisiaj my możemy kontynuował 
wizję Janusza Korczaka będąc altruistami, Humanae czy Judymem. Czas jest podobny, w którym 
przebywał Janusz Korczak a może bardzie cyniczny egoistyczny czy brutalny. Kto będzie dzisiaj 
odważny i zaprotestuje przeciw cierpieniu dzieci, ich niedostatku czy innych problemach życiowych? 
Nie pomagają wzniosłe slogany, hasła, którymi się upajamy, mówiące o dzieciach, czyny i fakty 
dokonane dają dzieciom więcej radości niż to, co głosimy. Bo w dzieciach powinnyśmy widzieć całe 
bogactwo naszego życia. To dla nich żyjemy, z nimi się radujemy, jak dorastają, wiążąc więzią 
miłości rodziny. Pomagajmy dzieciom z całej duszy, kochając bezwarunkowo, to tak, jak byśmy 
pomagali Bogu realizować plan zbawienia świata. W tej kwestii Pan Jezus wypowiada znamienne 
słowa: 

Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do 
królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie 
niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje. (Mt 18,1-5)12 

Obyśmy nigdy nie powtarzali takich zjawisk jak getto, Holokaust, obóz zagłady, śmierć w 
komorze gazowej, wojna czy egoizm. A także czyny wyrażające negatywny stosunek do człowieka, w 
szczególności do dziecka. A powinniśmy raczej promować to, co buduje miłość, pokorę, zrozumienie, 
będące dobrem największym. Gdzie jest nasza filozofia życia czy etyka? Czy już zapomnieliśmy o 
niej? Niech każdy odpowie sobie na te pytania. Mądrość ludzka nigdy nie zapomina o złych rzeczach, 
jakie wyrządził człowiek człowiekowi.jakie wyrządził człowiek człowiekowi. 

11   Anna Mieszkowska, Dzieci Ireny Sendlerowej, WWL MUZA SA, s. 134, wiersz 5-19. 
12 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, Biblia Tysiąclecia, Wydanie piąte 
poprawione, Poznań - Warszawa 2000. 
 


